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Uwaga kierowcy
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Dariusz Dudziak, Jerzy Le-
nart, Micha³ Szczygie³ i 
Bogdan Œwierkosz – wszy
scy z Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Bieruniu No
wym – zostali uhonorowa
ni medalami „Za Ofiarnoœæ 
i Odwagê”, w dowód uzna
nia za zaanga¿owanie akcjê 
powodziow¹. 

27 lipca w Amfiteatrze 
w Ustroniu, odby-
³o siê uroczyste 

podziêkowanie stra¿akom PSP 
i OSP województwa œl¹skiego, 
za udzia³ w tegorocznej ak
cji powodziowej. Ustroñsk¹ 
uroczystoœæ, w znacznym stop
niu zdominowali Bieruniacy, 
poniewa¿ wœród 10 stra¿aków 
OSP odznaczonych medalami 
„Za Ofiarnoœæ i Odwagê” a¿ 4 
by³o z naszego miasta.

Medalami, które nada³ Mar
sza ³ek Sejmu wykonuj¹cy obo
wi¹zki Prezydenta RP, od
znaczonych zosta³o tak¿e 
21 stra¿aków z jednostek 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
oraz 8 policjantów z wojewódz
twa œl¹skiego. Podziêkowania 
za udzia³ w akcji, odebrali wszy
scy naczelnicy  naszych trzech 
OSP z Bierunia Nowego, z Bie
runia Starego i z Czarnuchowic. 

W uroczystoœci udzia³ wziêli: 
Wojewoda Œl¹ski – Zygmunt 
£ukaszczyk, Œl¹ski Komendant 
Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej – st. bryg. Marek 
R¹czka, Prezes Oddzia³u Woje
wódzkiego ZOSP RP w Katowi
cach – dh senator RP gen. bryg. 
Zbigniew Meres oraz burmistrz 
Bierunia Ludwik Jagoda.

Medale dla stra¿aków

Rowerowy piknik 7
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M A G A Z Y N

CO DALEJ…

… z boiskiem na osiedlu 
Chemików w rejonie ogród
ków dzia³kowych i gara¿y

Z uwagi na czêste interwen
cje dwóch mieszkanek osie
dla, dotycz¹cych uci¹¿liwoœci 
tego boiska, Burmistrz rozwa¿a 
mo¿liwoœæ likwidacji boiska. 
Dlatego te¿, zwracam siê do 
mieszkañców osiedla (szcze
gólnie tych, których dzieci 
korzystaj¹ z boiska) o wyra¿enie 
opinii na ten temat. 

Swoje uwagi i opinie proszê 
skierowaæ do Burmistrza lub 
BOSiRu. 

Brak opinii z pañstwa stro
ny bêdzie traktowany jako zgo
da na likwidacjê boiska. Nale¿y 
zauwa¿yæ, ¿e z uwagi na brak 
wolnego terenu nie przewiduje 
siê lokalizacji boiska w innym 
miejscu.

…. i z pawilonem handlo
wym przy ul. Chemików

Od d³u¿szego czasu zam
kniêty jest pawilon handlowy 
przy ul. Chemików co bardzo 
powa¿nie utrudnia dokonywa
nie zakupów, szczególnie se
niorom naszego osiedla. Z in
formacji uzyskanych od kom
petentnych osób w „Nitroergu” 
– w³aœciciela obiektu – wyni
ka, ¿e po uregulowaniu spraw z 
obecnym dzier¿awc¹ pawilonu, 
obiekt zostanie wystawiony na 
sprzeda¿. 

Wypada mieæ nadziejê, ¿e po 
za³atwieniu niezbêdnych spraw 
proceduralnych nowy w³aœciciel 
szybko uruchomi pawilon. 

Andrzej Baron

NAKLEJKI POCZTOWE 

Oko³o 1850 roku pojawi³y siê 
w u¿yciu ró¿nego rodzaju znaki 
firmowe naklejane na koperty, a 
s³u¿¹ce do zabezpieczenia ich 

przed otwarciem. Ka¿dy urz¹d 
niemiecki oraz jednostki woj
skowe posiada³y takie naklejki. 
Niemiecka nazwa to siegelmar
ke lub verschlussmarke, w Pol
sce znana pod nazw¹ zaklejka 
lub zalepka listowa. 

Zaklejki zastêpowa³y daw
ne pieczêcie lakowe, ponie
wa¿ by³y wygodniejsze w sto
sowaniu. £atwiej i szybciej 
mo¿na je by³o umieœciæ na ko
percie. Wykonane by³y z pa
pieru i mia³y œrednicê 3 lub 4 
cm. Gdy pojawi³y siê koperty 
z zamkniêciem klejowym, za
lepki listowe straci³y racjê bytu 
i przesta³y byæ u¿ywane. Spo
radycznie mog³y wystêpowaæ 
jeszcze do 1920 roku. Obecnie 
s¹ wystawiane na licytacjach i 
uwa¿ane s¹ za cenne trofeum 
kolekcjonerskie. Z aukcji inter
netowej pochodzi ni¿ej przed
stawiona zaklejka, któr¹ u¿ywa³ 
magistrat (urz¹d miasta) w Bie
runiu Starym od 1866 roku. 

Z jednej strony taki rzad
ki eksponat stanowi wartoœæ 
kolekcjonersk¹ a z drugiej, jest 
Ÿród³em wiedzy historycznej. 
Prawdopodobnie tak wygl¹da³ 
bieruñski herb na pieczêciach 
u¿ywanych w po³owie XIX w., 
przed wydaniem tej zaklej
ki. Jeœli uda³oby siê odnaleŸæ 
kolejne takie zaklejki mo¿na 
by³oby precyzyjnie okreœliæ, nie 
tylko nazwy urzêdów ale te¿ 
stosowane god³a, herby, zna
ki firmowe u¿ywane na terenie 
ówczesnego Bierunia Starego 

(Alt Berun) i Bierunia Nowego 
(Neuberun). 

Jednak rodzi siê pytanie czy 
jeszcze gdzieœ istniej¹?

Jan Knopek

WYPADEK NA 
WARSZAWSKIEJ

Nie wiadomo jak dosz³o 
do wypadku, w którym ran
ne zosta³y cztery m³ode oso-
by. Prawdopodobnie, kierow
ca wykonywa³ manewr obron
ny. Prowadzone postêpowanie 
powinno wyjaœniæ wszelkie 
w¹tpliwoœci. 

Do zdarzenia dosz³o w œrodê 
oko³o godz. 18.30 na ul. War
szawskiej w rejonie posesji 
nr 73. Kierowca Chevroleta, 
19letni mieszkaniec Bierunia 
jad¹cy w kierunku Tychów, na
gle utraci³ panowanie nad pojaz
dem. W efekcie zjecha³ z drogi 
i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. 
Zarówno on jak i pasa¿erowie, 
trójka nastolatków z Bierunia z 
obra¿eniami przewiezieni zo
stali do szpitala. Policja bada 
okolicznoœci wypadku.

PIJANY NA 
KRADZIONYM 

SKUTERZE

Kolejny przyk³ad obywatel
skiej czujnoœci doprowadzi³ do 
zatrzymania sprawcy kradzie¿y 
motoroweru. Wprawdzie osobê 
dzwoni¹c¹ zaniepokoi³o coœ 
zupe³nie innego, ostatecznie 
jednak skradziony skuter wróci³ 
do w³aœciciela.

W œrodê, tu¿ po godzinie 
19.00 dy¿urny odebra³ telefon 
od zaniepokojonego obywa
tela z informacj¹, ¿e w rejonie 
delikatesów przy KWK Ziemo
wit jakiœ prawdopodobnie pija

ny mê¿czyzna próbuje wsi¹œæ 
na skuter. Od razu pojecha³ 
tam patrol policji. Okaza³o 
siê, ¿e mê¿czyzna nie zdo³a³ 
jeszcze dosi¹œæ pojazdu. Z 
niezm¹con¹ niczym pewnoœci¹ 
poinformowa³ funkcjonariu
szy, ¿e skuter stanowi jego 
w³asnoœæ. Gdy policjanci legi
tymowali mê¿czyznê dy¿urny 
odebra³ kolejny telefon. Tym 
razem rozmówca informowa³, 
¿e przed chwil¹ ktoœ ukrad³ 
mu motorower. Funkcjonariusz 
skojarzy³ obydwa fakty i juz po 
chwili 22latek z Lêdzin cieszy³ 
siê odzyskanym motorowerem. 
Zaœ z³odziej, 60 letni mieszka
niec Bierunia bêdzie mia³ okazjê 
wyt³umaczyæ siê w s¹dzie. Zaœ 
celnoœæ obserwacji czujnego 
mieszkañca potwierdzi³o bada
nie alkometrem – zatrzymany 
mê¿czyzna mia³ ponad 2,4 pro
mila alkoholu.

W£AMYWACZ

W nocy z pi¹tku na sobotê 
30/31 lipca w naszym mieœcie 
pojawi³ siê w³amywacz. Jego 
celem by³y samochody, a 
w³aœciwie znajduj¹cy siê w 
nich sprzêt car audio. W su
mie ³upem z³odzieja pad³y trzy 
samochody. Dwa z nich za
parkowane by³y na parkin
gu osiedlowym przy ul. Gra
nitowej. Sprawca w³ama³ siê 
do obydwu tych samochodów 
wy³amuj¹c zamki. Tylko w Hon
dzie nale¿¹cej do bierunianina 
znalaz³ interesuj¹cy go sprzêt w 
postaci odtwarzacza CD. Trze
ci z samochodów znajdowa³ siê 
w zupe³nie innym rejonie Bie
runia. W³aœciciel zaparkowa³ 
swojego Peugeota na tere
nie swojej posesji przy ul. Pod 
Kopcem. Nie zniechêci³o to 
sprawcy, który po wybiciu szy
by z wnêtrza skrad³ nawigacjê 
oraz radio.
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Od 21 lipca zosta³a zatrudniona w naszym mieœcie 
grupa mê¿czyzn, poszukuj¹cych pracy  poprzez Urz¹d 
Pracy w Tychach. Kiedy pisaliœmy tê notatkê by³o to  
9 osób op³acanych przez pañstwo. Ich zadaniem jest 
wykonywanie prac zwi¹zanych g³ównie z usuwaniem 
skutków powodzi, przede wszystkim o charakterze 
porz¹dkowym i remontowym.

Koordynacj¹ prac zajmuje siê Bieruñskie 
Przedsiêbiorstwo In¿ynierii Komunalnej Sp. z o.o.  
Pracownicy – najczêœciej po dwóch – delegowani s¹ 
do posesji prywatnych. Tego typu pomoc powodzia
nom, potrzebna bêdzie najprawdopodobniej do koñca 
bie¿¹cego roku.

Uwaga powodzianie!!!
Dyrektor Miejskiego Oœrodka Pomocy 

Spo³ecznej w Bieruniu pani mgr Bogus³awa Mier
nik przekaza³a do naszej redakcji dwa pisma, które 
publikujemy poni¿ej. 

Komunikat
W zwi¹zku z pismem Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego 

w Katowicach, które wp³ynê³o do MOPS w Bieruniu w dniu 
23.07.2010 r. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje 
wszystkich mieszkañców Bierunia, którzy ucierpieli w powodzi, 
i¿ formy pomocy dla Powodzian nie zmieni³y siê. Faktury oraz 
rachunki za us³ugi i materia³y budowlane nale¿y gromadziæ i 
zsumowaæ na stosownym formularzu, który mo¿na pobraæ w 
sekretariacie MOPS w Bieruniu, w pok. 4 na II piêtrze oraz 
ze strony internetowej (www.mops.bierun.pl). Faktury lub ra
chunki na us³ugi remontowe musz¹ posiadaæ za³¹czone kosz
torysy (iloœæ materia³u, remontowana, powierzchnia, godziny 
pracy itp.).Ponadto, na rachunkach i fakturach powinny byæ 
wyszczególnione lub opisane czynnoœci jakie wykonano w 
danym zleceniu. Wszystkie faktury bêd¹ weryfikowane przez 
osoby wskazane przez Urz¹d Miejski w Bieruniu posiadaj¹ce 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przez pracowników 
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Bieruniu. Formu
larz z sumowanymi fakturami oraz fakturami nale¿y sk³adaæ w 
pok. 4 II piêtro u pana Piotra Æwiêka³y w stosownym terminie 
wskazanym w decyzji przyznaj¹cej zasi³ek celowy.

Informacja 
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Bieruniu informuje, 

i¿ zgodnie z pismami Pana Tomaszu Simoniaka Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji 
nr BUSK¯  II594147/10 z dnia 13 lipca 2010r. oraz Œl¹skiego 
Urzêdu Wojewódzkiego – Wydzia³ Polityki Spo³ecznej z dnia 
16 lipca 2010r. przyjmowanie i wypłata zasi³ków celowych, 
w zwi¹zku z powodzi¹ w maju i czerwcu 2010r. w wysokoœci 
6,000 z³ zosta³o zakoñczone w dniu 20.07.2010r.

Pomagaj¹ powodzianom

Mieszkañcy Bierunia dot
kniêci skutkami majo
wej powodzi otrzyma

li i nadal otrzymuj¹ ró¿norodn¹ 
pomoc. Kiedy wziê³am do r¹k 
ewidencje podmiotów, które 
udzieli³y pomocy rzeczowej czy 
finansowej oraz stos pisemnych 
podziêkowañ, które podpisa³ i 
wys³a³ Burmistrz zrozumia³em, 
¿e podziêkowania w formie 
syntetycznego podsumowa
nia nie bêdzie ³atwe. Najlepiej 
wiêc rozpocz¹æ podsumowa
nie od pocz¹tku zaistnia³ej sy
tuacji. Pomoc powodzianom w 
postaci bezpoœredniego udzia³u 
w akcji nieœli stra¿acy, woj
sko i wolontariusze. Do Bieru
nia przyby³o 17 Pañstwowych 
Stra¿y Po¿arnych. By³y to 
stra¿acy jednostek z miast na
szego województwa, miêdzy in
nymi Tychów, Rybnika, Zawier
cia, BielskaBia³ej, Pszczyny, 
Czêstochowy, Katowic, Raci
borza, Wodzis³awia i D¹browy 
Górniczej. W akcji uczestniczy
li równie¿ stra¿acy z Gdañska, 
Gdyni, Ustki, Brzegu i Pozna
nia, a tak¿e spoza granic na
szego kraju – Czech. Pomaga³y 
im jednostki OSP z Bierunia, 
Tarnowskich Gór, Biskupic i 
D¹browy Górniczej. W akcji 
uczestniczy³o 744 stra¿aków 
zawodowych oraz 245 dru
hów OSP. £¹cznie blisko 1000 
osób. Pomagali im równie¿ har
cerze z Jaworzna, Tychów i 
¯ar, a by³o ich ponad 20. W nie
sieniu pomocy zaanga¿owane 
by³o tak¿e wojsko z dwóch jed
nostek w Brzegu i Tarnowskich 
Gór – 35 osób oraz Stra¿ Miej
ska i Policja. Formacjom mun
durowym dziêkujemy za du¿y 
wk³ad i zaanga¿owanie w ra
towaniu ¿ycia i mienia poszko
dowanych. Tak licznej grupie 
zapewniono zakwaterowanie, 
wy¿ywienie i zaopatrzenie w pa
liwo. Dziêkujê wszystkim, którzy 
prowadzili kuchnie, czyni¹c to 
za symboliczne wynagrodzenie. 
Prowadzenie kuchni oraz prze
znaczenie wielu pomieszczeñ 
w Gimnazjum Nr 1 na cele po

wodzian by³o powodem wyzna-
czenia innych miejsc na loka
le wyborcze w pierwszej turze 
wyborów prezydenckich w tej 
szkole. Przez wiele dni pomoc w 
umacnianiu wa³ów, czy pracach 
porz¹dkowych nios³y dziesi¹tki 
osób, które mo¿na nazwaæ wo
lontariuszami. Pojawili siê, gdy¿ 
czuli potrzebê niesienia pomo
cy wzglêdnie przybywali w zor
ganizowanych grupach z innych 
miast. Grupy te organizowa³y 
ró¿ne podmioty w tym organiza
cje koœcielne. Mo¿na szacowaæ 
ich liczbê na przekraczaj¹c¹ 
kilkaset osób. Dziêkujemy im 
za serce i poœwiêcenie. Po
moc rzeczow¹ dostarcza
li do Bierunia przedstawicie-
le ró¿nych œrodowisk z ca³ego 
kraju. Rozpocznê od funkcjo
nariuszy OSP, bo w znacznej 
czêœci ich pojazdami dociera³a 
do wyznaczonych miejsc. Na 
drugim miejscu wymieniê tych, 
którzy czêsto wielokrotnie do
wozili pomoc, lecz wrêcz doma
gali siê anonimowoœci. To bez 
w¹tpienia blisko sto osób.

Osobom ewakuowanym za
pe wniono zakwaterowanie i 
utrzy manie. Dziêkujemy wszyst
kim, którzy przyczynili siê do 
tak sprawnego przeprowadze
nia osób poszkodowanych, w 
tym w szczególnoœci Dyrekto
rom Szko³y Podstawowej Nr 3, 
Gimnazjum Nr 1, nauczycie-
lom pracownikom i uczniom 
tych szkó³, pracownikom 
Miej skiego Oœrodka Pomo
cy Spo³ecznej i Oœrodka Edu
kacji i innym. Pomoc udzieli³y 
najwiêksze zak³ady z miasta. 
Kopalnia „Piast” dostarczy³a 
sprzêtu, kamienia, wêgla oraz 
pomocy w postaci oddelego
wania czêœci za³ogi do ró¿nych 
prac. Bardzo znacz¹cej po
mocy rzeczowej udzieli³y DA
NONE, OSMBieruñ, a tak¿e 
du¿e Markety i podmioty: pie
karnie, zak³ady miêsne i skle
py ró¿nych bran¿. O jej udzie
lenie zwrócono siê pisemnie 
do kilkudziesiêciu ró¿nych 
du¿ych firm. Odzew by³ szyb

Podziêkowania 
za pomoc udzielon¹ 

powodzianom

14
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: W bie¿¹cym roku 
mija dziesiêæ lat od mo
mentu przekszta³cenia w 
naszym mieœcie publicz
nych zak³adów opieki zdro
wotnej w placówki niepu
bliczne pracuj¹ce na ma
j¹tku komunalnym. Jak pan 
ocenia funkcjonowanie 
s³u¿by zdrowia w naszym 
mieœcie?

Burmistrz Ludwik Ja
goda: Bardzo dobrze i co 
wa¿niejsze, nie jest to tylko 
moja ocena. Przypomnê, 
¿e Gmina ma obowi¹zek 
stworzenia warunków, a 
œwia dczenia zleca i p³aci 
za ich wykonanie Naro
dowy Fundusz Zdrowia. 
Jest spraw¹ oczywist¹, 
¿e na przestrzeni tych lat 
organy Gminy – zarówno 
Rada Miejska jak i Bur
mistrz musieli dokonaæ 
okresowej oceny pozio
mu œwiadczenia us³ug 
zdrowotnych na rzecz 
mieszkañców. Zarówno 
ocena dokonana przez 
Radê Miejsk¹ na Sesji 28 
paŸdziernika 2004 roku, 
jak i póŸniejsza dokonana 
12 lipca 2007 przez Komisjê 
Oœwiaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej – 
by³y pozytywne. Problemem 
by³a i niestety jest w dalszym 
ci¹gu ca³odobowa sobotnio
niedzielna opieka zdrowotna, 
dotychczas œwiadczona przez 
oœrodek lêdziñski. Nadal brak 
jest mo¿liwoœci formalnych, 
aby tê sprawê uregulowaæ w 
myœl oczekiwañ mieszkañców 
Bierunia. Aby tak¹ opiekê 
uruchomiæ niezbêdnych jest 
co najmniej 50 tys. pacjen
tów.

Wa¿nym dla nas doœwia
dczeniem, by³a opinia wyra-
¿ona przez mieszkañców 
Bierunia, w ramach programu 
„Diagnoza problemów zdro
wotnych mieszkañców”, pro
wadzonego przez pracowni
ków Œl¹skiego Uniwersyte
tu Medycznego we wrzeœniu 
2007 roku, w której to 74,4 
procent ankietowanych by³o 

zadowolonych z poziomu 
œwiadczeñ us³ug zdrowot
nych. Potwierdzeniem tego 
stanu s¹ coroczne spotka
nia z mieszkañcami, w cza
sie których uczestnicy nie 
zg³aszaj¹ ¿adnych proble
mów zwi¹zanych z funkcjo
nowaniem s³u¿by zdrowia. 

: W czerwcu 
bie¿¹ cego roku Rada Miej
ska ponownie zajmowa³a 
siê problemem s³u¿by 
zdrowia…

Ludwik Jagoda: To 
prawda i w³aœnie te opi
nie leg³y u podstaw moje
go wniosku o przed³u¿eniu 
umów z dotychczasowy
mi œwiadczeniodawcami na 
nastêpne dziesiêæ lat, z jed
noczesnym podniesieniem 
op³at za dzier¿awê obiektów. 
Rada Miejska zaaprobowa³a 
mój wniosek podejmuj¹c na 
Sesji 24 czerwca 2010 roku 
stosown¹ uchwa³ê. Umowy 
zostan¹ przed³u¿one do koñca 
2019 roku z nastêpuj¹cymi 
œwiadczeniodawcami: NZOZ 
„Medyk” s. c. – ul. Wawel
ska 35, NZOZ „Familia Med.” 
sp. z o.o. ul. Chemików 37 
i NZOZ „Multimed” sp. z o.o. 
– ul. Granitowa 22. 

: Nieco inaczej 
wygl¹da sprawa z firm¹ 
„Medicor” s. c. a mie szkañ
cy Bierunia Starego lecz¹cy 
siê w tej firmie s¹ nieco za

niepokojeni. Proszê wyt³u
ma czyæ o co chodzi… 

Burmistrz Ludwik Jago
da: Dobrze, ¿e pan o to pyta, 
bo chcia³bym czytelników 
Rodni i wszystkich pacjen
tów firmy „Medicor” uspokoiæ. 
Otó¿, w zwi¹zku z pisem
nym wyst¹pieniem jedne
go z wspólników „Medicoru” 
– a konkretnie dr. Henryka 
Kulskiego – informuj¹cym 
o zakoñczeniu dzia³alnoœci 
spó³ki z ró¿nych wzglêdów 

(nieporozumienia pomiêdzy 
wspólnikami, chêæ przejœcia 
na emeryturê) – umowa ze 
spó³k¹ „Medicor” zosta³a 
przed³u¿ona jedynie do 31 
grudnia bie¿¹cego roku. 
Jest to czas umo¿liwiaj¹cy 
z jednej strony likwidacjê fir
my, a z drugiej – daj¹cy 
Urzêdowi mo¿liwoœæ prze
kazania pomieszczeñ i 
wyposa¿enia nowemu na
jemcy, gwarantuj¹cemu dal
sze prowadzenie us³ug spe
cjalistycznych œwiadczonych 
dotychczas przez „Medi
cor”. Jednoczeœnie, jest to 
czas na w miarê bezkolizyjne 
przejêcie personelu fachowe
go przez nowy podmiot. Nie 
mog³em odpowiedzieæ ina
czej na wyst¹pienie doktora 
Kulskiego, który ca³e ¿ycie 
zawodowe poœwiêci³ dla 
bieruñskiej opieki zdrowotnej 
a teraz, kiedy osi¹gn¹³ wiek 
emerytalny, chce z korzystaæ 

z nale¿nych mu uprawnieñ 
i przejœcie na emeryturê.

: Czyli do koñca 
bie¿¹cego roku nie bêdzie 
¿adnych zmian a póŸniej? 

Ludwik Jagoda: Jak zwy
kle najwa¿niejszy jest pa
cjent. Nie ma i nie bêdzie 
problemu z pacjentami 
korzystaj¹cymi z tzw. podsta
wowej opieki zdrowotnej. „Fa
milia Med.” œwiadczy us³ugi 
w tym zakresie dla 6 tys. pa

cjentów, a „Medicor” dla 
3 tysiêcy, których jest w 
stanie obs³u¿yæ „Familia 
Med.” Medicor œwiadczy 
równie¿ us³ugi specjali
styczne, jak miêdzy inny
mi: ambulatoryjna opie
ka rehabilitacyjna, sto
matologia, diabetologia, 
po³o¿nictwo, ginekologia, 
okulistyka, otolaryngolo
gia. Czêœæ tej oferty ma 
w swoim zakresie rów
nie¿ „Familia Med.” Na
tomiast do œwiadczenia 
pozosta³ych musia³aby 
pozyskaæ lekarzy. Nie 
jest przes¹dzone, ¿e 

nastêpc¹ „Medicoru” bêdzie 
„Familia Med.” Ale gdyby 
tak siê sta³o, to jest szansa, 
aby gmina odzyska³a czêœæ 
pomieszczeñ, w których 
mog³yby byæ œwiadczone 
us³ugi pielêgniarskie. Jest 
na nie zapotrzebowanie i 
zg³aszaj¹ siê chêtni do pro
wadzenia takiej dzia³alnoœci. 
Zdajê sobie sprawê z ogro
mu prac organizacyjnych, ale 
mam nadziejê, ¿e mieszkañcy 
nie odczuj¹ z tego powodu 
¿adnych uci¹¿liwoœci. Ju¿ 
mamy chêtnych do dalszego 
prowadzenia tej dzia³alnoœci 
prowadzonej przez „Me
dicor”, a przeprowadzo
ne rozmowy z dyrektorem 
Œl¹skiego Oddzia³u Narodo
wego Funduszu Zdrowia – 
daj¹ nadziejê na kontrakty 
specjalistyczne w 2011 roku 
na dotychczasowym pozio
mie. 

Zbigniew Piksa 

3 tysiêcy, których jest w 
stanie obs³u¿yæ „Familia 
Med.” Medicor œwiadczy 
równie¿ us³ugi specjali
styczne, jak miêdzy inny
mi: ambulatoryjna opie
ka rehabilitacyjna, sto
matologia, diabetologia, 
po³o¿nictwo, ginekologia, 
okulistyka, otolaryngolo
gia. Czêœæ tej oferty ma 
w swoim zakresie rów
nie¿ „Familia Med.” Na
tomiast do œwiadczenia 
pozosta³ych musia³aby 
pozyskaæ lekarzy. Nie 
jest przes¹dzone, ¿e 

Medicor i inni

Dla dobra 
pacjentów…

Wywiad z Burmistrzem 
Ludwikiem Jagodą
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KONSULTACJE

Obecnie jest przygotowy
wany projekt in¿ynierii 
ruchu dla obszaru dziel

nicy Bierunia Starego, zawar
tego pomiêdzy: ul. Chemików, 
ul. Turyñsk¹, ul. Marcina i ul. Wita. 
Po przedstawieniu przez projek
tantów firmy „DrogMen” kilkuna
stu wariantów, przyjêto jako wa
riant najbardziej logiczny i bez
pieczny, wariant zachowuj¹cy w 
90% istniej¹cy system in¿ynierii 
ruchu dla tego obszaru. 

Najwa¿niejsz¹ zmian¹ w przy
jêtym wariancie jest: ustanowie
nie ruchu jednokierunkowego 
na ul. Krakowskiej (na odcinku 
od ul. Latochy do ul. Ratuszo
wej) oraz ustanowienie na czêœci 
ul. Kopcowej (od ul. Kad³ubowej 
do ul. Spyry) i ul. Krakowskiej ru
chu jednokierunkowego.

Przyjête zmiany w znacz
nym stopniu ogranicz¹ przejaz
dy tranzytowe przez Rynek oraz 
pozosta³ymi ulicami jednokierun
kowymi. Przyjêto zasadê, ¿e na 
wszystkich ulicach jednokierun
kowych bêdzie mo¿liwe zatrzy
manie siê i postój, co zwiêkszy 
iloœæ miejsc postojowych w 
obrêbie gêstej zabudowy (poza 
stref¹ zamieszkania).

Ale nic nie jest jeszcze 
przes¹dzone. Dlatego te¿, przed
stawiaj¹c powy¿szy wariant w³a
dze miasta maj¹ nadziejê na 
otrzymanie uwag i innych propo
zycji do koñca sierpnia. Mo¿na 
nadsy³aæ je na adres: Urz¹d 
Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14 
lub zg³aszaæ  telefonicznie pod nr 
(32) 324 24 01. Projektanci licz¹ 
na wsparcie mieszkañców gêstej 
zabudowy tym obszarze.

Przyjêcie ostatecznego wa
riantu in¿ynierii ruchu, umo¿liwi 
wprowadzenie go w ¿ycie po 
zakoñczeniu remontu mo
stu na rzece Mlecznej w ci¹gu 
ul. Oœwiêcimskiej. Przewidywa
ny termin wprowadzenia zmo-
dyfikowanej in¿ynierii ruchu pla
nuje siê na paŸdziernik/listopad 
bie¿¹cego roku. 

Zdecyduj: jak jechaæ przez starówkê?
Wkrótce czeka nas ma³a rewolucja komunikacyjna. Niebawem, zakoñczy siê niezbêdny aczkolwiek 
uci¹¿liwy remont ulicy Krakowskiej. Jest to doskona³a okazja, aby ograniczyæ przejazdy tranzytowe 
przez starówkê. Jak to jednak  w takich okazjach bywa, ile g³ów – tyle pomys³ów. W³adze miejskie 
apeluj¹ aby mieszkañcy Bierunia wypowiedzieli siê w tej sprawie.    
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LAUREACI

Zas³u¿eni dla Miasta Bierunia 2010
Jak ju¿ informowaliœmy, lista zas³u¿onych dla miasta Bierunia powiêkszy³a siê o kolejne dwie 
osoby. Podczas czerwcowej Sesji Rady Miejskiej, radni zadecydowali o przyznaniu tego tytu³u 
pani Marii SurmaMazurkiewicz i panu Norbertowi Jarominowi.

Ich kandydatury zg³osi³y kolejno: Bieruñski Oœrodek Kultury oraz Stowarzyszenie mi³oœników Ziemi 
Bieruñskiej „Por¹bek”.

Pani Maria SurmaMazurkiewicz 

Mieszka w Bieruniu od 1967 roku. Od 1992 r. 
dzia³a w bieruñskim oddziale Polskiego Zwi¹zku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pocz¹tkowo 
pe³ni³a w nim funkcjê sekretarza, a nastêpnie 
przewodnicz¹cej. Swoim zaanga¿owaniem i 
wytrwa³oœci¹ doprowadzi³a do usamodzielnie-
nia bieruñskiego oddzia³u PZERiI oraz jego roz-
kwitu poprzez zwiêkszenie liczby cz³onków z 
kilkudziesiêciu do szeœciuset. Organizacja, któr¹ 
reprezentuje, nieustannie anga¿uje siê w ¿ycie 
spo³eczne i kulturalne miasta, poprzez organizo-
wanie: Dnia Seniora, Dnia Inwalidy, Wieczorów 
Wspomnieñ, zabaw, wycieczek oraz Emeryckich 
Przegl¹dów Zespo³ów Artystycznych. Pani Ma-
ria dzia³a równie¿ w Akcji Katolickiej przy para-
fii œw. Bart³omieja w Bieruniu pomagaj¹c ludziom 
potrzebuj¹cym.

Pan Norbert Jaromin 

Urodzi³ siê w 1947 r. w Bieruniu Nowym, gdzie 
mieszka do dzisiaj. Jako mi³oœnik badmintona 
zapocz¹tkowa³ systematyczne treningi tego spor-
tu w ramach ogniska TKKF przy Zak³adach Che-
micznych w Bieruniu Starym, a nastêpnie KS Unia 
Bieruñ Stary. Zdoby³ wielokrotnie tytu³ Mistrza 
Œl¹ska, a tak¿e stan¹³ na podium podczas Mi-
strzostw Polski w grze podwójnej. Pan Norbert by³ 
jednym z za³o¿ycieli Stowarzyszenia Mi³oœników 
Ziemi Bieruñskiej „Por¹bek”, w którym w latach 
2001 – 2010 pe³ni³ funkcjê Prezesa. Pod jego 
przewodnictwem Stowarzyszenie organizowa³o 
Noc Œwiêtojañsk¹ nad Wis³¹ oraz realizowa³o 
wiele przedsiêwziêæ, przyczyniaj¹cych siê do 
pielêgnowania tradycji i kultury Ziemi Bieruñskiej. 
Wspó³praca z Gimnazjum nr 1 zaowocowa³a sta³¹ 
ekspozycj¹ stroju œl¹skiego, wystawianiem przed-

stawienia „Nowobieruñskie Wesele Pszczyñskie”, 
jak równie¿ organizacj¹ konkursu gwary œl¹skiej. 
Pan Norbert by³ tak¿e radnym dwóch kadencji.
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Upalne, niedzielne po
po ³udnie 1 sierpnia, 
na parkingu przy Hali 

Sportowej Gimnazjum nr 2 
tylko przez chwilê toczy³o 
siê leniwie. Parê minut po 
godzinie czternastej, par-
king zape³ni³y rowery a puste 
³awki pod namiotami szczel
nie wype³nili uczestnicy XI 
ju¿ Rodzinnego Rajdu Rowe
rowego. 

Bieruñski Oœrodek Sportu 
i Rekreacji – organizator raj
du, kolejny raz odnotowa³ re
kord iloœci uczestników, a by³o 
ich a¿ 414. Trudno powiedzieæ 
z czego wynika coraz wiêksze 
zainteresowanie impre z¹. Za
pewne nie bez znaczenia jest 
koszt uczestnictwa. Za jedyne 
10 z³ (ulgowy bilet 5 z³) ka¿dy 
uczestnik zosta³ ubezpieczony, 
otrzyma³ pami¹tkow¹ koszulkê, 
butelkê wody, karnet na si³owniê 
lub salê fitness, kie³basê, chleb 
ze smalcem, kawê oraz wzi¹³ 
udzia³ w loterii z wieloma cen-
nymi nagrodami, wœród których 
by³a ta najbardziej oczekiwana 
– rower górski.

Wa¿niejsza od tego z pew
noœci¹ jest jednak niepo
wtarzalna atmosfera ro-
dzinnego pikniku, w któ
rym z jednakow¹ radoœci¹ 
uczestnicz¹ naj m³odsi jak i 
najstarsi mieszkañcy naszego 
miasta. Ale nie tylko, specjal
nie na tê okazjê zjecha³o spo
ro bieruniaków na co dzieñ 
mieszkaj¹cych w s¹siednich 
miastach a nawet za granic¹. 
Impreza dobrze promuje na
sze miasto bo chêtnie bior¹ w 
niej udzia³ mieszkañcy innych 
miast. Pan Franciszek Goik 
z Lêdzin o rajdzie dowiedzia³ 
siê ze strony internetowej i ra
zem z córk¹ stan¹³ na star
cie rajdu – szkoda, ¿e u nas 
nie ma takiej wspania³ej im
prezy – powiedzia³ pan Fran
ciszek – ale w tym Bieru
niu zawsze musicie byæ lep
si – doda³. Mo¿e w przysz³ym 
roku uda³oby siê rozci¹gn¹æ 
trasê rajdu na nasze miasto 
– rozmarzy³ siê. Takich opinii 
by³o znacznie wiêcej ale brak 
miejsca Ne pozwala aby je 
wszystkie przytoczyæ. 

W tym roku, rajd rozpocz¹³ 
siê w KS „Piast” w Bieru
niu Nowym. O godz. 13 

wystartowa³ peleton licz¹cy 
nawet kilometr d³ugoœci. Trasa 
przebiega³a ulicami: Królowej 
Jadwigi, Jagie³³y, Bijasowick¹, 
Peryferyjn¹, Boj szo wsk¹, 
nastêpnie z ty³u zak³adu NI
TROERG, Chemików, Wita, 
£ysinow¹ i Szarych Szeregów. 

I chocia¿ nikt siê specjalnie nie 
spieszy³ a wiêkszoœæ rekre
acyjnie pokona³a ca³y dystans, 
to jednak by³y momenty bar
dziej sportowej jazdy. Osta
tecznie, rowerzyœci zakoñczyli 
przejazd na parkingu przy Hali 
Sportowej w Bieruniu Starym 
o godz. 14:15. Tam czeka³ na 
nich smaczny poczêstunek, 
chwila oddechu a potem wie
le zabaw, gier i konkursów, w 
których uczestniczyli zarów
no ci najm³odsi jak i starsi. 
Nad wszystkim czuwali zarów
no pracownicy Bieruñskiego 
Oœrodka Sportu i Rekreacji 
jak i osoby mocno zwi¹zane 
z organizacj¹ sportu w na
szym mieœcie. Nie wiêc dziw
nego, ¿e zabawa by³¹ przed
nia a w chêtnych do udzia³u 
w kolejnych konkursach nie 
brakowa³o. Ostatecznie kon
kurs wyciskania sztangi wygra³ 
Kamil Szafarczyk uzyskuj¹c 
wynik 40 powtórzeñ przy 
50 kg obci¹¿enia. Najszybsz¹ 
rowerzystk¹ zosta³a Natalia 
¯urawska. Po zaciêtej wal
ce w wyœcigach slalomowych 
i biegu na czteroosobowych 
nartach, najbardziej zgran¹ i 

sprawn¹, okaza³a siê rodzi-
na Karkoszków. Rozegrano 
tak¿e wyœcig na torze rowe
rowym, który zwyciê¿y³ Ka-
mil Kulski (kat. szko³y pod
stawowe) oraz Piotr Goj (kat.  
gimnazjum). W przerwach 
pomiêdzy konkurencjami, roz

losowano ponad 200 nagród w 
loterii fantowej. 

Ta czêœæ programu trady
cyjnie trwa najd³u¿ej a „czeka
nie na szczêœcie” zatrzymuje 
i emocjonuje wielu uczestników. 
W tym roku BOSiR wprowadzi³ 
kila udogodnieñ dla uczest
ników loterii. Po pierwsze jej 
wyniki mo¿na by³o w ka¿dej 

chwili sprawdziæ na tablicy 
og³oszeñ wiêc nikt nie musia³ z 
uwag¹ œledziæ og³aszanych na 
bie¿¹co komunikatów. Mo¿na 
by³o pobawiæ siê z dzieæmi czy 
porozmawiaæ z przyjació³mi. 
Komu nadmiar wra¿eñ prze
szkodzi³ w œledzeniu loterii 
lub z jakiegoœ powodu musia³ 
wczeœniej zakoñczyæ zabawê – 
móg³ jeszcze przez ca³y tydzieñ 
odebraæ nagrodê w siedzibie 
BOSiRu.

Tym razem, los by³ naj
bardziej ³askawy dla Kacpra 
S³upika, który wygra³ g³ówn¹ 
nagrodê – rower górski, w jego 
imieniu nagrodê ode bra³a sio
stra.

Tytu³ najstarszego uczest
nika otrzyma³ Pan Jan 
Pucha³ka, który ma 89 lat. Zaœ 
najm³odszym uczestnikiem by³ 
Przemek Majcherczyk uro-
dzony w paŸdzierniku zesz³ego 
roku. Naj m³odszy rowerzysta, 
który samotnie przejecha³ trasê 
rajdu to Bart³omiej Jagoda 
urodzony 1 czerwca 2006. Za 
ten wyczyn otrzyma³ rower. Na
grody wrêcza³ za stêpca burmi
strza Bierunia Jan Podleœny.

Nad bezpieczeñstwem ucze
stników czuwa³a: Stra¿ Miej
ska, któr¹ uczestnicy rajdu na
grodzili gromkimi brawami, Po
licja, Pogotowie Ratunkowe 
oraz WOPR Bieruñ. S³u¿by te 
zabezpiecza³y imprezê przez 
ca³y czas jej trwania.

Impreza up³ynê³a pod zna
kiem s³oñca i dobrej zabawy.

Rowerowy piknik

8
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Mi³o nam poinformowaæ, 
¿e z okazji Jubileuszu 25 le
cia Szko³y Podstawowej nr 3 
w Bieruniu, w paŸdzierniku, 
uka¿e siê publikacja autor
stwa Ryszarda Piskorka – 
pierwszego dyrektora tej pla
cówki. Ksi¹¿ka zawiera cie
kawe informacje na temat 
historii powstania, realiów 
ówczesnego okresu oraz 
osi¹gniêæ szko³y w ci¹gu mi
nionego æwieræwiecza. 

Wielu by³ych uczniów, 
czytaj¹c o sukcesach szko³y, 
odnajdzie w tej publikacji  
swoje nazwiska. Praca za

wiera równie¿ wspomnienia 
by³ych pracowników i absol
wentów, zaœ zwieñczeniem 
ksi¹¿ki jest imienny wykaz 
wszystkich absolwentów z 
lat 19861991 zawieraj¹cy 
³¹cznie 520 nazwisk.

Treœæ publikacji wzboga
caj¹ liczne fotografie, na któ
rych dziesi¹tki by³ych uczniów 
z ³atwoœci¹ siê odnajdzie. 
Ksi¹¿kê, która bêdzie do na
bycia w sekretariacie szko³y,  
warto mieæ wœród domowych 
zbiorów, gdy¿ z pewnoœci¹ 
bêdzie to cenna pami¹tka.

Uwaga absolwenci Trójki

Andrzej, Łukasz, Marek i Mariusz Karkoszka 
ze zdobyta nagrodą.
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Nagrodę główną w imieniu brata 
Kacpra Słupika odebrala siostra.

Mimo, znacznego ograni
czenia imprez spowo-
dowanego powodzi¹, 

Bieruñski Oœrodek Kultury stara 
siê, aby lato w mieœcie nie by³o 
nudne. Przez ca³e wakacje s¹ 
organizowane imprezy dla dzie
ci a ponadto, zdecydowano siê 
na dwa festyny, po jednym w 
ka¿dej czêœci miasta. Ju¿ wkrót
ce 14 sierpnia odbêdzie siê fe
styn w czêœci nowobieruñskiej, 
o którym mo¿ecie drodzy 
pañstwo przeczytaæ na plaka

cie zamieszczonym w innym 
miejscu tego wydania „Rodni”. 

Wczeœniej, bo 10 lipca na pla
cu przy ulicy Marcina, odby³ siê 
festyn w starobieruñskiej czêœci 
naszego miasta. Zabawa mia³a 
rodzinny charakter, dlatego po
ciechy mia³y do dyspozycji wie
le atrakcji, z których ku uciesze 
rodziców, chêtnie korzysta³y. 
Nie zabrak³o zje¿d¿alni, karu
zeli, balonów oraz zabaw i gier 
przygotowanych we wspó³pracy 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Osiedla Homera i Bieruñskim 
Oœrodkiem Sportu i Rekreacji, 
które „rozkrêci³y” wszystkie 
dzieci. PóŸniej, oko³o godziny 
siedemnastej by³a chwila wy
tchnienia i zupe³nie inne emocje 
w czasie spektaklu „Muzykan
ci z Bremy” w wykonaniu kra
kowskich artystów. Wspania³a 
tego dnia pogoda oraz cieka
wy program sprawi³y, ¿e fe
styn zgromadzi³ liczn¹ grupê 
uczestników bawi¹cych siê i 
biesiaduj¹cych do póŸnych go
dzin. Nic dziwnego, ¿e wraz z 

up³ywem czasu oferta organiza
torów, kierowana by³a dla star
szej publicznoœci. Tê czêœæ fe
stynu rozpocz¹³ koncert zespo³u 
„Folk Band” dzia³aj¹cego w 
Bieruñskim Oœrodku Kultury, po 
którym wyst¹pi³ rockowy „Crow”. 
Gwiazd¹ wieczoru, by³ zespó³ 
„Konopians” zagrzewaj¹cy 
uczestników do tañca w rytmie 
reggae. Jako ostatni, rolê sce
nicznych gospodarzy przej¹³ 
zespó³ „Bieruñskie Bajery”, któ
ry przygrywa³ bawi¹cym siê pa
rom a¿ do godz. 00:30.

RODNIA · SIERPIEŃ 2010

Festyn na Marcina

Najmłodszy samodzielnie przejechał 
trasę Bartek Jagoda 4 lata i 5 miesięcy.

Rowerowy piknik7
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Zni¿ki na okulary, ko
smetyki przywracaj¹ce 
m³odoœæ i Uniwersyte

ty III Wieku – to ju¿ nie wystar
cza a wizerunek cz³onka PZE
RiI jako schorowanego starusz

ka, jest zupe³nie nieprawdziwy. 
Owszem, czêœciej ni¿ kiedyœ 
zdarza siê, ¿e zdrowie szwan
kuje ale bieruñscy emeryci by
najmniej siê nie poddaj¹ i nadal 
prowadz¹ aktywne ¿ycie.

Poniewa¿ jest lato wiêc 
przybywaj¹ na wakacjach. Na 
pocz¹tku czerwca pielgrzy
mowali do Lichenia, w drugiej 
po³owie tego¿ miesi¹ca byli 
na turnusach wczasowych w 
Dziwnowie(15 osób) i Rewa
lu (16 osób). W lipcu 48 bieru

niaków – cz³onków Polskiego 
Zwi¹zku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów wygrzewa³o siê w 
basenach termalnych Bukowiny 
Tatrzañskiej. Pod koniec sierp
nia maj¹ w planach przyjêcie 
emerytów z Moravskiego Be

rouna w restauracji „Leœna” a 
na koniec miesi¹ca zostawili 
wycieczkê do Krakowa i Tyñca. 
Zwieñczeniem sezonu tury
stycznego bêdzie wrzeœniowa 
wyprawa szlakiem: Moravski 
Kras – Wiedeñ – Bratys³awa 
Budapeszt. 

Jeœli, uda³o mi siê choæ 
trochê ciê zainteresowaæ drogi 
czytelniku – zastanów siê, czy 
nie warto udaæ siê do siedziby 
bieruñskiego oddzia³u PZERiI 
przy ulicy Spi¿owej? Przyjm¹ 
ciê jak swego.

Wycieczki seniorów

Z prognoz G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e w 
2020 roku co pi¹ty mieszkaniec Polski, bêdzie nale¿a³ do 
grupy szeœædziesiêciolatków. Jeœli dodaæ do tego fakt, ¿e 
blisko 94 procent dochodów samodzielnych gospodarstw 
emerytów i rencistów przeznaczanych jest na konsumpcjê 
i us³ugi, otrzymujemy mieszankê wybuchow¹. 

mowali do Lichenia, w drugiej 
po³owie tego¿ miesi¹ca byli 
na turnusach wczasowych w 
Dziwnowie(15 osób) i Rewa
lu (16 osób). W lipcu 48 bieru
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WOKÓŁ NAS

Podobno, ka¿dy potrafi 
jeŸdziæ na rowerze. Teo
retycznie te¿ ka¿dy mo¿e 

byæ cz³onkiem bieruñskiego To
warzystwa Turystyki Aktywnej 
skupiaj¹cego mi³oœników tury
styki rowerowej. Ostatnio, prze
konywali mnie do tego niektórzy 
z bardziej aktywnych cz³onków 
TTA, których spotka³em na do
rocznym rajdzie rowerowym. 
Chocia¿, jak s³yszê o wyciecz
ce rowerowej „Wokó³ Tatr”, w 
Beskid S¹decki czy krótkim wy
padzie do £agiewnik – to za
czynam mieæ w¹tpliwoœci czy 
da³bym radê. Zreszt¹, podobne 
w¹tpliwoœci mia³ prawie ka¿dy 
zanim spróbowa³. Okazuje siê 
jednak, ¿e mi³oœników waka
cji na dwóch kó³kach jest w na

szym mieœcie ca³kiem sporo. 
Na wyprawach zupe³nie dobrze 
radz¹ sobie zarówno ci pierw
szej jak i drugiej, czy nawet 
trzeciej m³odoœci. Towarzystwo 
organizuje wycieczki rowero
we o ró¿nym stopniu trudnoœci 
i z bogatej oferty ka¿dy mo¿e 
wybraæ coœ dla siebie.

Zainteresowanych 
zapraszamy na stronê: 

www.tta.org.pl.

W najbli¿szym czasie TTA za
prasza wszystkich chêtnych na 
¿eñsk¹ pielgrzymkê rowerow¹ 
do Matki Boskiej Piekarskiej 
w  niedzielê 15 sierpnia 2010. 
Wyjazd o godzinie 6.15 z ryn

ku w Bieruniu, jedziemy bez 
wzglêdu na pogodê! W drodze 
powrotnej – szlak rowerowy 
wokó³ Nikiszowca i Giszowca.

Kolejn¹ wyprawê pod has³em 
„zwiedzanie Rumunii na rowe
rach” Towarzystwo Turysty
ki Aktywnej w Bieruniu organi
zuje w dniach 20 sierpnia – 5 
wrzeœnia. Dojazd i powrót bu
sem. Aby mieæ wiêcej czasu 
na zwiedzanie ca³y program 
zosta³ podzielony na 5 eta
pów, pomiêdzy którymi uczest
nicy bêd¹ siê poruszaæ busem. 
S¹ przewidziane 3 wyciecz
ki  2dniowe w terenie pagór
kowatym (Bukowina, Transyl
wania), 3 i 4dniowe w terenie 
górskim (Góry Bucegi i Fa
garskie). Uczestnicy, którzy w 
ca³oœci chc¹ zrealizowaæ pro
gram, powinni dysponowaæ 
kondycj¹ pozwalaj¹c¹ na po
konanie ok. 80 km w ci¹gu 
dnia. Dla mniej wytrwa³ych, jest 
mo¿liwoœæ rezygnacji z czêœci 
tras i poœwiêcenie tego czasu 
na bardziej szczegó³owe zwie
dzanie miast Brasowa i Sybina.

W po³owie lipca otrzy-
ma³em odpo wiedŸ, 
która jednozna cznie 

przekreœla nadziejê mieszkañ
ców na powrót do poprzed
nich godzin urzêdowania lub 
chocia¿by modyfikacji i posze
rzenia obecnych.

Tym w³aœnie skutkuje mono
pol jakiejkolwiek instytucji na 
rynku. Chc¹c, nie chc¹c, oby
watel i tak jest zdany na to, by 
przyj¹æ dyktowane warunki. 
Szkoda tylko, ¿e po raz kolej
ny interes ekonomiczny okaza³ 

siê wa¿niejszy nad interes 
mieszkañca, klienta. 

Przy okazji chcia³em podziê
kowaæ wszystkim mie szkañ com 
zaanga¿owanym w sprawê, za 
wysi³ek w³o¿ony w dyskusje i 
z³o¿enie podpisów (w sumie 312 
podpisów). Szczególne s³owa 
podziêkowania kierujê do osób, 
które osobiœcie zaanga¿owa³y 
siê w akcjê, tj. pañ z referatu 
administracji Urzêdu Miejskie
go oraz pani Ireny Wodarz i 
pani Marioli Pyzdrowskiej.

Andrzej Baron

Rowerem przez…

Przegrywamy z poczt¹
Od kilku miesiêcy, w imieniu mieszkañców Bieru
nia Starego prowadzi³em akcjê zbierania podpi
sów pod protestem przeciwko znacznemu ogra
niczeniu godzin pracy tutejszego urzêdu Pocz
towego. PóŸniej podj¹³em korespondencyjn¹ 
wymianê argumentów (z za³¹czeniem listu z 
podpisami) z Poczt¹ Polsk¹ dotycz¹c¹ ograni
czenia godzin urzêdowania placówki.
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HISTORIA

NASI WE W£ADZACH
Pierwsze powstanie œl¹skie, 

mimo Jego upadku, korzystnie 
wp³ynê³o na dalszy rozwój ducha 
narodowego górnoœl¹skich Pola
ków. Dali temu wyraz w wyborach 
samorz¹dowych, które odby³y siê 
9 listopada 1919 roku.

W Bieruniu Nowym do Rady 
Miejskiej zostali wybrani: 
Bart³omiej Jaromin (naczel
nik) i Józef Jaromin III (³awnik), 
Jan Jaromin (³awnik) i Józef 
Kucz II (³awnik pomocniczy). 
W Bijasowicach do zarz¹du 
gminnego weszli: Józef Ma
giera (naczelnik), Franciszek 
Mrzyk (³awnik), Franciszek 
Kula (³awnik) i Piotr Uszok 
(³awnik pomocniczy, Czar
nuchowicki zarz¹d stanowi
li: Jan Malcharek (naczelnik), 
Pawe³ Kuc (³awnik), Wincenty 
Uciecha (³awnik) i Józef Wilk 
(³awnik pomocniczy). Wybory 
w interesuj¹cych nas gminach 
zakoñczy³y siê zwyciêstwem 
Polaków, poniewa¿ na 12 osób 
wybranych do w³adz gminnych, 
tylko jedna pochodzi³a z nie
mieckiej listy wyborczej.

10 stycznia 1920 roku wesz³y w 
¿ycie postanowienia traktatu wer
salskiego. Na mocy artyku³u 88. o 
pañstwowej przynale¿noœci Gór
nego Œl¹ska mia³ zadecydowaæ 
plebiscyt. W tym celu utworzo
no Miêdzysojusznicz¹ Komisjê 
Rz¹dz¹c¹ i Plebiscytow¹, któ
rej przewodniczy³ Francuz gen. 
Henri le Rond. Jej zadaniem 
by³o przygotowanie i przepro
wadzenie plebiscytu, którego 
datê wyznaczono na 20 marca 
1921 roku. Z terenów plebiscyto
wych wycofano wojsko niemiec
kie wprowadzaj¹c w ich miejsce 
oddzia³y francuskie, w³oskie i an
gielskie. W Bieruniu Nowym – Za
brzegu, w budynku zwanym dzi
siaj Degolówk¹, posterunek nad 
Wis³¹ zajêli Francuzi. Dowódc¹ 
oddzia³u by³ póŸniejszy prezy
dent Francji Charles de Gaulle.

W lutym 1920 roku, utworzono 
w Bytomiu Polski Komisariat Ple
biscytowy dla Górnego Œl¹ska, 
a jego komisarzem mianowano 
Wojciecha Korfantego. Wkrót
ce potem powo³any zosta³ Polski 
Komisariat Plebiscytowy na po
wiat pszczyñski, a w poszczegól
nych gminach utworzono lokalne 
komitety plebiscytowe. Podobne 
organizacje plebiscytowe mieli 
Niemcy.

W tym czasie, strona nie-
miecka prowadzi³a aktywn¹ 
dzia³alnoœæ antypolsk¹, zmie rza
j¹c¹ do niedopuszczenia ode
rwania Górnego Œl¹ska od Rze
szy. Poza broni¹ pro pagandow¹, 
niemieccy nacjo naliœci stosowali 
terror, urz¹ dzaj¹c liczne prowo
kacje i pogromy Polaków. Wów
czas to bestialsko zosta³ zamor
dowany w Katowicach dr An-
drzej Mielêcki – polski lekarz, 
dzia³acz narodowy i plebiscyto-
wy. 18 sierpnia Niemcy zdemo
lowali i podpalili siedzibê Powia
towego Komitetu Plebiscytowego 
w Katowicach.

POCI¥G PE£EN STRACHU
Oburzenie ludnoœci polskiej 

doprowadzi³o do wybuchu kolej
nego powstania, Pierwsze wal
ki mia³y miejsce ju¿ 17 sierpnia 
w Szopienicach, a nastêpnie w 
Krasowach, Kosztowach, Imieli
nie i Mys³owicach.18 sierpnia ko
mendant powiatowy Krzy¿owski 
wys³a³ kuriera Jana Knopka z 
Bojszów do komendanta obwo
dowego Ignacego Drozda z roz-
kazem, ¿eby powiadomi³ w po
szczególnych miejscowoœciach o 
wybuchu powstania i koniecznoœci 
wyruszenia do walki z Niemcami. 
Rozkaz zosta³ wykonany. Tego 
samego dnia na godzinê 19. w 
mieszkaniu Józefa GwoŸdzia 
przy obecnej ulicy Skowronków 
w Zabrzegu, zarz¹dzono zbiórkê 
powstañców. Stawi³o siê ich 20. 
Dowództwo obj¹³ Karol Miœ a 
jego zastêpc¹ zosta³ Miko³aj 
Kolonko. Obsadzono poste

runki (mosty, drogi wylotowe, 
skrzy¿owania dróg) i wyznaczono 
zadania, Potem I. Drozd pojecha³ 
na kontrolê do Smardzowic. Kie
dy póŸn¹ noc¹ stamt¹d wraca³ 
(oko³o godz. 23),zauwa¿y³ na 
ulicy Jana i Teodora Kruków. 
Raportowali mu, ¿e powstañcy 
opuœcili wyznaczone posterunki 
na wiadomoœæ, ¿e poci¹g pan
cerny przyjecha³ na stacjê. I. 
Drozd w swoich wspomnieniach 
pisze: „Na stacji kolejowej To
masz Micha³ek pe³ni¹cy wów
czas s³u¿bê dy¿urnego ruchu, 
wyjaœni³ mi, ¿e poci¹g pancerny 
przywióz³ W³ochów do Imielina. 
Nastêpnie pusty, dla postrasze
nia powstañców, podjecha³ do 
Bierunia Nowego. Tutaj odwróci³ 
parowóz i odjecha³ do Kato
wic. W kasie biletowej natrafi³em 
na niemieckiego celnika. Ten 
p³aczliwym g³osem t³umaczy³ 
siê, ¿e jest ojcem rodziny, a po
niewa¿ ma byæ powstanie, on 
nie chce w nim braæ udzia³u, bo 
móg³by zostaæ zabity. Tymcza
sem dowódca niemieckiej poli
cji bezpieczeñstwa oberleutnant 
(porucznik) Weidlich mówi³ im, 
¿e bêd¹ siê  broniæ do ostatniej 
kropli krwi. Wyt³umaczy³em wy
straszonemu celnikowi, ¿e nie 
ma mowy o przelewie krwi. 

Nastêpnie wyj¹³em notes i 
na kartce papieru napisa³em do 
Weidlicha: „¯eby unikn¹æ prze
lewu krwi, proszê siê natych
miast poddaæ – Komendant 
Drozd.” Nad ranem oko³o go
dziny pi¹tej wys³a³em celnika z 
kartk¹ do oficera. Po 20 minu
tach, celnik przyby³ z powrotem 
z odpowiedzi¹, ¿e  Niemcy s¹ 
gotowi siê poddaæ. Prosz¹ jedy
nie, ¿eby ich nie odtransporto
wano do Krakowa do wiêzienia. 
Przed udaniem siê do Niemców, 
kaza³em oddaæ jeden strza³ z ka
rabinu. Na dŸwiêki wystrza³u naj
pierw zjawi³ siê Jan Jêczmyk z 
Kolonii Leœnej, a nastêpnie Kle
mens Jaromin z Zabrzega. W 
siedzibie policji (na podwórzu 
dzisiejszego oœrodka zdrowia) 
policjanci i celnicy ustawili siê w 
dwuszeregu. Poda³em rêkê We
idlichowi a ten zda³ raport, ¿e s¹ 
gotowi siê poddaæ, zaœ wszelka 
broñ i kajdanki zosta³y umiesz
czone w jednym pokoju. Na celni
ków na³o¿y³em areszt domowy, a 
policjantom kaza³em siê wynosiæ. 
Tak zdobyto 35 sztuk broni z 

amunicj¹ i 24 pary kajdanków. 
Broñ zmagazynowano w pobli
skiej Brzezince ko³o Oœwiêcimia.

WAGON PE£EN BRONI
21 sierpnia 1920 roku miej

scowa grupa powstañcza pod 
dowództwem I. Drozda (zwa
nego przez Niemców „Polen
fuhrer” – polski wódz) zajê³a na 
bocznicy kolejowej prowadz¹cej 
do nieistniej¹cego ju¿ wapien
nika wagon z broni¹ strzeleck¹. 
W rêce powstañców wpad³o: 15 
karabinów, 14 pistoletów z ka
burami, 55 ³adownic z amunicj¹, 
58 pocisków pistoletowych, za
pasowe czêœci oraz przybo
ry do czyszczenia broni. Po
dobnie jak w poprzednim przy
padku zdobyt¹ broñ odes³ano 
do Brzezinki. Na wiadomoœæ 
o tym zdarzeniu, przedstawi-
ciel Miêdzysojuszniczej Komi
sji mjr Caricati (W³och) za¿¹da³ 
wydania broni. Nowobieruñscy 
powstañcy oœwiadczyli mu, ¿e 
broñ wys³ano do Poznania i to 
zakoñczy³o sprawê.

W opanowanych miejsco
woœciach powo³ano polskie 
w³adze i Stra¿ Obywatelsk¹. Za 
utrzymanie porz¹dku w Bieru
niu Nowym, do zakoñczenia po
wstania tj. do 24 sierpnia jako ko
mendant by³ odpowiedzialny Ka-
rol Miœ. 

W zwi¹zku z tym, ¿e 24 sierp
nia Miêdzysojusznicza Komi
sja Rz¹dz¹ca i Plebiscytowa 
na Górnym Œl¹sku nakaza³a 
rozwi¹zaæ niemieck¹ Sicher
heitspolizei, uznano, ¿e nale¿y 
zakoñczyæ dzia³ania powstañcze, 
co nast¹pi³o w dniu 25 sierp
nia 1920. 

Na ziemi pszczyñskiej, dru
gie powstanie zakoñczy³o siê 26 
sierpnia podpisaniem przez ko
misarzy plebiscytowych umowy, 
polskoniemieckiej.

Gerard Miœ.

Bieruniacy w Powstaniu
W sierpniu przypadnie okr¹g³a rocznica Drugie
go Powstania Œl¹skiego (l920r). Postanowiliœmy 
uczciæ to wa¿ne dla Œl¹zaków wydarzenie 
artyku³em Gerarda Misia autora opracowañ o te
matyce historycznej Bierunia Nowego i okolicy.
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SESJA

W dniu 29.07.2010 r. 
Odby³a siê sesja Rady 
Miejskiej w Bieruniu. 

Tematem wiod¹cym sesji by³o 
przyjêcie Strategii rozwoju mia-
sta na lata 2010 – 2020. Po-
przednio przyjêta Strategia rów-
nie¿ obowi¹zywa³a 10 lat. Ter-
min koñcowy jej wa¿noœci min¹³ 
w czerwcu br. Przyjête opraco-
wanie jest efektem wspó³pracy 
w³adz miasta i przedstawi-
cieli ró¿nych œrodowisk lokal-
nych. Projekt Strategii wraz 
z prognoz¹ oddzia³ywania 
na œrodowisko zosta³ pod-
dany strategicznej ocenie 
oddzia³ywania na œrodowisko w 
tym udostêpniony na 21 dni do 
publicznego wzglêdu zarówno 
w tradycyjnej postaci jak i for-
mie elektronicznej na stronach 
BIP Urzêdu. Szczególnie inten-
sywne prace trwa³y od pocz¹tku 
bie¿¹cego roku. Odbywa³y siê 
one w kilku zespo³ach nazywa-
nych komitetami: steruj¹cym, 
programuj¹cym, zadanio-
wym i metodycznym. £¹cznie 
uczestniczy³o w nich ponad 30 
osób. Kierownictwo metodycz-
ne sprawowali pracownicy fir-
my „Pracownia FIS – Informa-
cje – Strategia”, dr. Bogumi³ 
Szczupak i dr. Jerzy Biniecki. 
Nowa strategia wytycza wizjê 
miastu na najbli¿sze 10 lat. Jest 
ona wielop³aszczyznowa i o 
ró¿nym stopniu szczegó³owoœci. 
Przyjêty dokument podobnie jak 
poprzedni bêdzie poddawany 
analizie w pewnych odstêpach 
czasu.

Szerzej o znaczeniu Stra-
tegii oraz o celach i prioryte-
tach przyjêtych przez Radê w 
nastêpnym numerze. Strategia 
zosta³a przyjêta przez Radê w 
formie uchwa³y. 

Podczas sesji Rada podjê³a 
jeszcze nastêpuj¹ce uchwa³y: 

– w sprawie aktualizacji Lo-
kalnego Programu Rewitali-
zacji. 

Koniecznoœæ aktualizacji Lo-
kalnego Programu Rewitali-
zacji zasz³a w zwi¹zku wymo-
giem do³¹czenia go do wnio-
sku o dofinansowanie realizacji 
projektów z funduszy struktu-

ralnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Œl¹skiego i 
uszczegó³owienia RPO – Prio-
rytet 6 Zrównowa¿ony rozwój 
miasta. Aktualizuj¹c Program 
spe³niono wymogi okreœlone 
w uchwale Zarz¹du Woje-
wództwa Œl¹skiego dotycz¹ce 
szczegó³owego opisu prioryte-
tów na lata 2007 – 2013. Re-
alizacja dzia³añ w ramach tego 
priorytetu ma na celu wielofunk-
cyjne wykorzystanie zdegrado-
wanych obszarów. W tym ob-
szarze dzia³ania mieœci siê rów-
nie¿ Bieruñ. Uzupe³nieniem tych 
dzia³ów bêd¹ równie¿ inwesty-
cje w zakresie tkanki mieszka-
niowej polegaj¹ce na usuwaniu 
azbestu wraz z jego utylizacj¹. 
Wszystkie projekty realizowanie 
przez gminê Bieruñ w ramach 
podzia³ania 6.2.2 – Rewitali-
zacja – „ma³e miasta” wynikaæ 
bêd¹ z tego Programu. Realiza-
cja przedsiêwziêcia w ramach 
tego poddzia³u ma przywróciæ 
³ad przestrzeni publicznej w tym 
podniesienie wartoœci substancji 
miejskiej. Lokalny Program Re-
witalizacji jest obszernym do-
kumentem licz¹cym ponad 60 
stron. Mo¿na go nazwaæ potocz-
nie raportem o stanie miasta. 
Zmiany jakie zachodz¹ w ¿yciu 
miasta wymagaj¹ wiêc aktuali-
zacji Lokalnego Programu.

– w sprawie zbycia w drodze 
przetargu kilku nieruchomoœci 
po³¹czonych w Bieruniu 
stanowi¹cych w³asnoœæ gmi-
ny Bieruñ. 

Rada postanowi³a przezna
czyæ do zbycia 8 dzia³ek 
po³o¿onych przy ulicy Borowino-
wej. Dzia³ki bêd¹ce przedmio-
tem niniejszej uchwa³y przezna-
czone s¹ do sprzeda¿y w drodze 
przetargu nieograniczonego. W 
miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego przed-
miotowe dzia³ki oznaczone 
zosta³y jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Przy ulicy Borowinowej w latach 
2008 – 2009 zosta³a zbyta w 
drodze przetargu czêœæ dzia³ek.

– w sprawie zbycia w dro-
dze bezprzetargowej nieru

chomoœci stanowi¹cej w³a
snoœæ Gminy Bieruñ.

Rada postanowi³a zbyæ w 
drodze bezprzetargowej nie
ruchomoœæ gruntow¹ za budowan¹ 
po³o¿on¹ przy ulicy Wylotowej. 
Najemca budynku komunalne-
go po³o¿onego na nieruchomoœci 
przeznaczonej do zbycia zwraca³ 
siê do gminy o sprzeda¿ dzia³ki 
wraz z budynkiem. Mo¿liwoœæ 
tak¹ przewiduje ustawa o gospo-
darce nieruchomoœci, je¿eli jest 
zbywana na rzecz osoby, której 
przys³uguje pierwszeñstwo w jej 
nabyciu.

– w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji dla osób fi-
zycznych na usuwanie azbe-
stu ze œrodków bud¿etu gmi-
ny Bieruñ pochodz¹cych z 
wp³ywu z tytu³u op³at za ko-
rzystanie ze œrodowiska i 
administracyjnych kar pie
niê¿nych za przekroczenie 
lub naruszenie wymogów ko-
rzystania ze œrodowiska.

Istot¹ uchwa³y i za³¹cznika 
do niej którym jest regularne 
udzielanie dofinansowania do 
poniesionych kosztów usuwa-
nia i unieszkodliwienia wyrobów 
zawieraj¹cych azbest na terenie 
Gminy Bieruñ jest stworzenie 
mechanizmu prawnego zarów-
no dla podmiotów które z³o¿¹ 
wniosek w bie¿¹cym roku jak i 
podmiotów które z³o¿y³y wnio-
sek w ubieg³ym roku . Likwida-
cja Gminnego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej spowodowa³y zawiro-
wania prawne. Œrodki na ekolo-
gie w³¹czono do bud¿etu gminy. 
Przez wiele miesiêcy oczekiwa-
nia na interpretacjê prawn¹ któ-
ra w sposób jawny okreœli czy 
nowy stan prawny pozwala na 
udzielenie dotacji osobom fizycz-
nym na zadania, które do koñca 
ubr finansowano z GFOŒ i GW. 
Problem ten dotyczy wszystkich 
gmin a dotychczasowe stanowi-
ska organów kontrolnych gmi-
ny by³y ró¿ne. Bez w¹tpienia 
jednym z celów uchwa³y jest 
okreœlanie œcie¿ki prawnej czy 
te¿ procedury postêpowania. 
Uchwa³a bêdzie publikowana 
w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Œl¹skiego i wejdzie 
w ¿ycie po up³ywie 14 dni od 
publikacji. Rada postanowi³a, 
¿e obowi¹zywaæ bêdzie od 

01.01.2010r. czyli wstecz gdy¿ 
zawirowania prawne omówione 
wy¿ej nie spowodowa³y gminy.

– w sprawie zaci¹gniêcia 
po¿yczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Œro
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na kontynuacjê 
kompleksowego „Programu 
ograniczania niskiej emisji 
na terenie miasta Bierunia – 
ETAP III

Program ograniczania ni-
skiej emisji z woli Rady bêdzie 
kontynuowany. W celu za-
pewnienia jego finansowania 
Rada postanowi³a zaci¹gn¹æ 
po¿yczkê w WFOŒ i GW w Ka-
towicach. Wysokoœæ po¿yczki 
okreœlona na 996 000 z³ w 
2010r. I 894 000 z³ w 2011r., 
czyli ³¹cznie 1 890 000 . Pozwo-
li ona na pokrycie udzia³u gmi-
ny we wspó³finansowaniu a tym 
samym na kontynuowanie reali-
zacji Programu. W pozosta³ej 
czêœci realizacja programu 
bêdzie kontynuowana przez 
WFOŒ i GW oraz zainteresowa-
nych. Sp³acona bêdzie z docho-
dów w³asnych gminy tj z podat-
ków i op³at lokalnych w latach 
2011 – 2020. W za³¹czniku od 
uchwa³y wymieniono elemen-
ty Programu przewidziane od 
wspó³finansowania. Przyjêto, ¿e 
w ramach realizacji Programu 
dofinansowanie dla w³aœcicieli 
budynków wyniesie do 60% 
wartoœci inwestycji, nie wiêcej 
ni¿ 7200 z³ dla kot³owni i do 9000 
z³ dla kolektorów s³onecznych, 
zaœ dla powodzian do 80 % in-
westycji, nie wiêcej ni¿ 9600 z³ 
do kot³owni i do 12000 z³ dla ko-
lektorów s³onecznych. Program 
bêdzie realizowa³ powo³any w 
tym celu Operator. Szacuje siê 
¿e Program obejmie 200 inwe-
stycji (monta¿ 100 kolektorów i 
modernizacja 100 kot³owni ).

– w sprawie zaci¹gniêcia 
kredytu d³ugoterminowego 
na sp³atê wydatków maj¹
tkowych.

Rada postanowi³a zaci¹gn¹æ 
kredyt d³ugoterminowy w 
wysokoœci 4 900 000 z³ z prze-
znaczeniem na pokrycie finan-
sowe wydatków maj¹tkowych 
zapisanych w bud¿ecie gmi-
ny Bieruñ na 2010r. Kredyt zo-
stanie sp³acony z dochodów 

Radni obradowali
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WYBORY

w³asnych gminy. Sp³ata nast¹pi 
w latach 2011 – 2020. Zabez
pieczeniem kredytu bêdzie we
ksel w³asny in blanco wraz z 
deklaracj¹ wekslow¹. 

– w sprawie zwolnieñ z podat
ków od nieruchomoœci.

Rada postanowi³a zwolniæ od 
podatków od nieruchomoœci :
1. Budynki mieszkaniowe i 

budynki pozosta³e zalane 
wskutek powodzi w maju 
2010r.

2. Budynki zwi¹zane z prowa
dzeniem dzia³alnoœci gospo
darczej zalane wskutek po
wodzi w maju 2010r.

3. Grunty pozosta³e i grun
ty zwi¹zane prowadzeniem 
dzia³alnoœci gospodarczej 
zalane wskutek powodzi w 
maju 2010r.

4. Budowle zalane wskutek po
wodzi w maju 2010r.

Zwolnienie odbêdzie siê po 
z³o¿eniu przez podatnika inwe
stycji o których mowa wy¿ej i 
mo¿e dotyczyæ zobowi¹zañ z 
tytu³u podatku od nieruchomoœci 
za II pó³rocze 2010r. Zasto
sowanie zwolnienia dla pod-
miotów gospodarczych jest 
pomoc¹ de minimis . Uchwa³a 
wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 
dni od jej og³oszenia w Dzien
niku Urzêdowym Województwa 
Œl¹skiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ 
od 01.07.2010r. W za³¹czniku 
do uchwa³y okreœlamy zasady 
pomocy de minimis jako zwol
nienie. Podmiot zainteresowa
ny winien wykazaæ inicjatywê, 
z³o¿yæ wymagane informacje na 
drukach. Ogólna kwota pomocy 
de minimis przyznawana pod-
miotowi nie mo¿e przekroczyæ 
200 000 € w dowolnym okresie 
trzech lat kalendarzowych (w 
sektorze transportu drogowego 
nie mo¿e przekroczyæ 100 000 
€ w dowolnym okresie trzech lat 
kalendarzowych.

– w sprawie zwolnieñ z podat
ku rolnego

Rada postanowi³a zwolniæ z 
podatku rolnego u¿ytki zalane 
wskutek powodzi w maju 2010r. 
Zwolnienie z podatku nastêpuje 
po z³o¿eniu przez podatni
ka informacji o gruntach zala
nych wskutek powodzi i mo¿e 
dotyczyæ zobowi¹zañ tytu³u po
datku rolnego za II pó³rocze 

2010r. Zwolnienie dla rolników, 
producentów jest pomoc¹ de mi
nimis w rolnictwie. Zasady udzie
lania pomocy o której mowa 
wy¿ej okreœlono w za³¹czniki do 
uchwa³y. W okresie trzech lat 
obrotowych jedno gospodarstwo 
rolne mo¿e otrzymaæ wsparcie 
finansowe omówione wy¿ej do 
wysokoœci nie przekraczaj¹cej 
równowartoœæ 7500 €. 

Uchwa³a wejdzie w ¿ycie po 
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia 
w Dzienniku Urzêdowym Wo
jewództwa Œl¹skiego z moc¹ 
obowi¹zuj¹c¹ od 1 lipca 2010r.

– w sprawie okreœlania zakre
su i formy informacji o prze
biegu wykonania bud¿etu 
gminy Bieruñ, informacji o 
kszta³towaniu siê wieloletniej 
prognozy finansowej oraz in
formacji o przebiegu wyko
nania planów finansowych 
samorz¹dowych instytucji 
kultury za I pó³rocze roku 
bud¿etowego.

W dniu 1 stycznia 2010r. 
wesz³a w ¿ycie nowa ustawa 
o finansach publicznych, która 
zobowi¹zuje organ stanowi¹cy 
samorz¹du terytorialnego, czy
li Radê do okreœlenia zasad 
i form informacji okreœlonych 
w tytule uchwa³y. Poprzed
nie uregulowania prawne Rady 
z 2006r. Tylko czêœciowo 
narzuca³y wymogi narzuco
ne w ustawie obowi¹zuj¹cej 
od pocz¹tku bie¿¹cego roku. 
W celu spe³nienia wymogów 
prawnych Rada przyjê³a now¹ 
uchwa³ê uchylaj¹ poprzednio 
obowi¹zuj¹c¹.

– w sprawie zmian bud¿etu
Rada postanowi³a zwiêkszyæ 

dochody bud¿etowe i wydatki 
bud¿etowe.

Zmiany zawarto w trzech 
za³¹cznikach. Po stronie docho
dów uwzglêdniono m in darowi
zny, które otrzyma³a w formie 
œrodków finansowych gmina, 
odszkodowania z tytu³u zalania 
kot³owni i budynku Hali Gimna
zjum nr 1 itd. Po stronie wydat
ków ujêto m in wyp³atê zasi³ków 
dla poszkodowanych powodzian 
czy te¿ planowan¹ po¿yczkê na 
realizacjê programu ogranicze
nia niskiej emisji.

Opracowa³
Sekretarz Miasta Jerzy Stok

Jeszcze nie obj¹³ urzêdu wy
brany w lipcu br. nowy Prezy
dent RP a ju¿ zaczy naj¹ do 

Urzêdu wp³ywaæ pytania o konkret
ne czynnoœci zwi¹zane z jesien
nymi wyborami samorz¹dowymi. 
W dniu 3 sierpnia S¹d Najwy¿szy 
og³osi³ prawomocnoœæ wyborów 
Prezydenta RP. Odniós³ siê do 
kilkuset protestów wyborczych z 
czego czêœæ uzna³ za zasadne. 
Nie mia³y one jednak istotnego 
wp³ywu na ostateczny wynik. Tym 
niemniej da³y okazjê do naruszenia 
powagi wymiaru sprawiedliwoœci 
przez pojedynczych niezadowo
lonych obecnych przy og³oszeniu 
orzeczenia S¹du Najwy¿szego 
awanturników. Skoro wybory o 
zasiêgu krajowym budz¹ tak wie
le emocji to tym bardziej nale¿y 
ich oczekiwaæ na szczeblu lo
kalnym. Do obsadzenia w Bie
runiu bêdzie 15 mandatów rad
nych oraz funkcja burmistrza. 
Wybory te przeprowadzi 11 Ob
wodowych Komisji Wyborczych. 
Granice obwodów i okrêgów wy
borczych bêd¹ takie same jakie 
obowi¹zywa³y podczas ostatnich 
wyborów samorz¹dowych. Bêd¹ 
to prawdopodobnie ostatnie wy-
bory przeprowadzone przez 11 
OKW, gdy¿ liczba mieszkañców 
w OKW nr 4 zbli¿a siê do 3000 co 
jest górn¹ dopuszczaln¹ granic¹ 
przez ordynacjê wyborcz¹. Prze
kroczenie tej liczby spowoduje, 
¿e Wojewódzki Komisarz Wybor
czy z  mocy prawa   zobowi¹¿e 
Burmistrza do zawnioskowania 
do Rady o utworzenie kolejnego 
dwunastego obwodu. W praktyce 
bêdzie to oznacza³o zmiany gra
nic dla innych obwodów w Bieru
niu Starym tak aby zachowana 
by³a reprezentacja  na mandat. 
Pojawiaj¹ siê równie¿ g³osy aby 

dokonane zosta³y korekty granic 
w okrêgach a tym samym równie¿ 
w obwodach nowobieruñskich. 
Maj¹ one jednak nieco inny cha
rakter. Specyfika miasta powodu
je, ¿e w Bieruniu najlepszy pod 
wieloma wzglêdami w odniesieniu 
do wyborów samorz¹dowych jest 
podzia³ na okrêgi wielomandato
we. Przechodz¹c do najczêœciej 
zadawanych pytañ nale¿y odnieœæ 
siê do zapisów ordynacji wybor
czej. Wybory do rad zarz¹dza siê 
nie póŸniej ni¿ na 30 dni przed 
up³ywem kadencji rad. Datê wy
borów wyznacza siê na dzieñ wol
ny od pracy przypadaj¹cy w ci¹gu 
60 dni po up³ywie kadencji rad.

Prezes Rady Ministrów, po 
zasiêgniêciu opinii Pañstwowej 
Komisji Wyborczej  wyznacza w 
drodze rozporz¹dzenia datê wy
borów oraz okreœla dni w któ
rych up³ywaj¹ terminy wykonania 
czynnoœci wyborczych przewi
dzianych w ustawie, czyli kalen
darz wyborczy. Rozporz¹dzenie 
te podaje siê do publicznej 
wiadomoœci i og³asza w Dzienni
ku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 
naj póŸniej w 60 dniu przed dniem 
wyborów. Ostatecznym termi
nem wyznaczenia daty wyborów 
jest 13 paŸdziernika  2010r. W 
œwietle przytoczonych przepisów 
ordynacji wybory samorz¹dowe 
a œciœlej dzieñ g³osowania powin
ny siê odbyæ nie wczeœniej ni¿ 
14 listopada a druga tura wybo
rów  burmistrza nie wczeœniej ni¿ 
28 listopada. Maj¹c œwiadomoœæ 
¿e zainteresowanie tematem wy
borów samorz¹dowych jest du¿e 
i w miarê zbli¿ania siê ich termi
nu bêdzie wzrastaæ im bli¿ej daty 
tym wiêcej bêdziemy poœwiêcaæ 
im uwagi.

Wyborcze ko³o
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Elektryczne instalacje 

nowe, remonty, przeglądy, 
pomiary elektryczne. 

Systemy alarmowe, domofony. 

Dla powodzian 
ceny preferencyjne. 

Tel kom. 600920970
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41-260 S³awków, ul. Dêbniki 13
www.kotly.slawkow.pl
e-mail: sprzedaz@kotly.slawkow.pl
tel. 32 293 11 20, kom. 606 285 383

Zak³ad Kotlarsko-Œlusarski
Ryszard Wojciechowski

Tañsze kot³y dla poszkodowanych w powodzi.
 BIO-WULKAN jest to stalowy kocio³ wodny klasy A, 
przystosowany do pracy w otwartych systemach centralnego 
ogrzewania, z p³ynnie regulowan¹ moc¹, spalaj¹cy wêglowe paliwa 
ekologiczne w postaci suchego mia³u wêglowego, groszku lub ich 
mieszanki a tak¿e pelletu drzewnego itp. Paliwo znajduj¹ce siê w 
zasobniku usytuowanym z boku kot³a przenoszone jest przez 
automatycznie sterowany podajnik podsuwowy do komory spalania w 
kszta³cie retorty p³askiej. Pojemnoœæ zasobnika paliwa umo¿liwia 
nieprzerwan¹ kilkudniow¹ pracê kot³a. Mo¿liwoœæ precyzyjnego 
dozowania iloœci spalanego paliwa pozwala na p³ynn¹ zmianê mocy 
kot³a w szerokim zakresie co pozwala na u¿ytkowanie kot³a równie¿ 
latem do podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej. Ca³ym procesem 
pracy kot³a steruje regulator mikroprocesorowy. Kocio³ 
automatyczny BIO-WULKAN zosta³ przebadany pod k¹tem 
sprawnoœci energetycznej i wielkoœci emisji spalin uzyskuj¹c znak 
bezpieczeñstwa ekologicznego w laboratorium Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Wêgla w Zabrzu posiadaj¹cego akredytacjê Polskiego 
Centrum Badañ i Certyfikacji w zakresie oceny energetyczno-
emisyjnej paliw sta³ych i kot³ów.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom poszkodowanym w powodzi 
w maju br. udzielamy specjalnego rabatu dla tych klientów 
w wysokoœci 600 z³ od wartoœci kot³a. Dodatkowo niektóre 
wspó³pracuj¹ce z naszym zak³adem firmy instalacyjne udzielaj¹ 
rabatu 400 z³ na roboty instalacyjno-monta¿owe nowego kot³a.
Bli¿sze informacje pod naszymi numerami  telefonów.

ROZMAITOŚCI

ki, a rozmiar pomocy rzeczowej 
przerós³ najœmielsze oczekiwa
nia. Nie potrafiê podaæ skali po
mocy rzeczowej gdy¿ dostar
czana by³a pojazdami o ró¿nej 
noœnoœci. Naj³atwiejsze by³oby 
sumowanie masy dostarczo-
nej tirami. Bywa³y dni kiedy do 
Urzêdu dociera³o kilka ponad 
20 tonowych tirów. Szacowaæ 
j¹ mo¿na na minimum kilka
set ton. Tak jak zaznaczy³em 
wczeœniej do zidentyfikowa
nych stukilkudziesiêciu pod
mio tów przes³ano pisem
ne podziêkowania. Na sku
tecznoœæ pomocy mia³ wp³yw 
aktywny udzia³ stowarzyszeñ 
funkcjonuj¹cych w mieœcie. 
Wœród podmiotów, któ
re przekaza³y znacz¹c¹ po
moc rzeczow¹ pragnê zwróciæ 
uwagê na kilka. Przekaza³y 
j¹ miêdzy innymi Zgorzelec, 
L¹dek Zdrój, Gorzów Wiel
kopolski i Dzier¿oniów. Kie
dy piszê te s³owa w telewi
zji pokazywane s¹ kolejne 
miasta dotkniête tym razem 
sierpniow¹ powodzi¹, a wœród 
nich jest Zgorzelec. W miastach 
tych w zorganizowaniu zbiór
ki zaanga¿owa³y siê W³adze, 
Oœrodki Pomocy Spo³ecznej 
i dziesi¹tki anonimowych wo
lontariuszy. Pomoc finansowa 
wp³ynê³a od 435 ró¿nych pod
miotów, osób fizycznych, w tym 
kilkunastu gmin. Na koniec lip
ca przekracza³a ona 1 mln z³. 
W tym samym czasie ponad 
100.000 z³ wp³ynê³o na konto 
Bieruñskiej Fundacji Inicjatyw 
Gospodarczych. Najbardziej 
znacz¹ca pomoc zosta³a prze
kazana przez Urz¹d Miasta Ty

chy – 300.000 z³, Urz¹d Miasta 
Imielin – 100.000 z³, Wêglokoks 
S.A: Katowice – 20.000 z³. Za
równo rzeczowa o znacznych 
rozmiarach, jak finansowa 
dotar³a do poszkodowanych 
dziêki zaanga¿owaniu probosz
czów i ksiê¿y parafii bieruñskich, 
a tak¿e ksiê¿y którzy pracowa
li w Bieruniu lub pochodz¹ z 
Bierunia. O poszkodowanych 
pamiêta³y w³adze miast part
nerskich z Moravskyego Bero
una, Gundelfingen i Moung Sur 
Loar. Poprzez informacje za
mieszczane na stronie interne-
towej Urzêdu pomoc przekaza³o 
wzglêdnie zadeklarowa³o wiele 
osób z kraju w tym w³adze kil
ku miast. Uczynili go równie¿ 
byli mieszkañcy, a tak¿e oso
by, którym drogi sta³ siê los po
szkodowanych. W ten sposób 
nawi¹zany zosta³ kontakt z oso
bami i podmiotami zagranicz
nymi z Kanady, Stanów Zjed
noczonych, Niemiec i Francji. 
Warto zwróciæ uwagê na bar
dzo konkretne propozycje po
mocy deklarowane przez nie
które osoby prosz¹ce o wska
zanie konkretnych, najbardziej 
poszkodowanych rodzin. De
klarowana by³a te¿ pomoc w 
postaci konkretnych materia³ów 
budowlanych i inna maj¹ca na 
celu umo¿liwienie powrotu do 
domów, czy te¿ ich odbudowa. 
Dziêkujê tym, którzy zrealizo
wali lub realizuj¹ z³o¿one dekla
racje w podany wy¿ej sposób. 
Przez ca³y okres akcji niesie
nia pomocy poszkodowanym 
szczególnie wa¿n¹ rolê ode
grali i nadal odgrywaj¹ pracow
nicy Miejskiego Oœrodka Po

mocy Spo³ecznej w Bieruniu. 
Dziêkujê im za pracê pod ci¹g³¹ 
presj¹ psychiczn¹ oraz pracow
nikom innym MOPSów w tym 
z Katowic, Tychów, Lêdzin i 
Mys³owic, którzy pomagali w 
realizacji zadañ w tym przygo
towaniu niezbêdnej dokumen
tacji. Pragnê zwróciæ uwagê, 
¿e od pracy w innych miastach 
oderwano 18 osób, aby przy
spieszona zosta³a obs³uga po
szkodowanych ocze kuj¹cych 
na otrzymanie œwiadczeñ. 
Dziêkujê pracownikom Pomocy 
Spo³ecznej za zaanga¿owanie 
w dystrybucjê przedmiotów 
przekazanych powodzianom, 
roz³adunek dziesi¹tek samo
chodów i setek ton towaru, a 
tak¿e za pracê przez wiele dni 
w wyd³u¿onym wymiarze i w dni 
wolne od pracy. Kiedy opadn¹ 
emocje do podziêkowañ na 
pewno do³¹cz¹ siê inni, gdy¿ 
dla tej grupy pracowników 
samorz¹dowych nie stwo
rzono ³atwych, przejrzystych 
przepisów i prostych pro
cedur. Powierzono im du¿¹ 
odpowiedzialnoœæ, a z podjêtych 
decyzji bêd¹ rozliczani. 

Dziêkujê pracownikom Urzêdu 
Miejskiego i pozosta³ych jed
nostek gminy za pracê w punk
tach dystrybucji pomocy i Ze
spole Zarz¹dzania Kryzysowe
go, za osobiste zaanga¿owanie 
i pracê w wymiarze ponadnor
matywnym w tym dni wolne, bo 
taka by³a potrzeba. Dziêkujê 
wszystkim organizacjom i pod
miotom, które zorganizowa³y 
pobyt dzieci i m³odzie¿y powo
dzian, a tak¿e matek z dzieæmi 
w oœrodkach wczasowych za
równo w kraju, jak i poza jego 
granicami. Podziêkowania kie
rujê równie¿ pod adresem 
mieszkañców, którzy pomagali 
i pomagaj¹ nadal w dystrybu
cji darów, pracownikom s³u¿by 
zdrowia zaanga¿owanym w ak
cji, rolnikom, którzy zapewnili 
schronienie dla byd³a i zwierz¹t 
gospodarstw rolnych ewaku
owanych. Dziêkujê rolnikom 
z innych miejscowoœci za po
moc udzielon¹ rolnikom z Bie
runia, a tak¿e przedstawicie
lom prasy i innych œrodków 
masowego przekazu, szcze
gólnie tym, które potrafi³y 
obiektywnie pokazywaæ orga

Podziêkowania3
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SPORT

RODNIA · SIERPIEŃ 2010 r.

W okresie wakacyjnym sala fit
ness czynna bêdzie w godzinach: 
9.00 – 13.00 i 16.00 – 22.00. 
Jak nas poinformowa³ dyrektor 
Bieruñskiego Oœrodka Sportu i 
Rekreacji Adam Duczmal – w 
poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w go
dzinach 17.0020.00 do dyspo
zycji æwicz¹cych bêdzie instruk
tor fitness. Bilet wstêpu kosz
tuje: normalny 5 z³, ulgowy 3 z³ 
natomiast karnet na 16 godzin 
odpowiednio: normalny 55 z³ i 
ulgowy 35 z³. Stawka ulgowa 

przys³uguje dzieciom, uczniom 
szkó³ podstawowych, gimnazjal
nych i ponadgimnazjalnych, stu
dentom do ukoñczenia 26 roku 
¿ycia oraz emerytom i rencistom. 
Sala to klimatyzowane pomiesz
czenie o powierzchni 50 metrów 
kwadratowych wyposa¿one w 
sprzêt audiovideo, œcianê z lu
strami oraz zestawem nowocze-
snych urz¹dzeñ sportowo rekre
acyjnych jak miêdzy innymi: orbi
trek, bie¿nia, masa¿er, mini atlas 
i wiele innych. Zapraszamy.

Fitness przy Licealnej
Od poniedzia³ku 26 lipca 2010 roku w Hali Sportowej przy 
Gimnazjum nr 2 mo¿na korzystaæ z nowej sali fitness. Mi³o jest nam poinfor

mowaæ wszystkich 
sym patyków badminto

na w Naszym Mieœcie, i¿ po raz 
pierwszy Nasi Zawodnicy zo
stali tak wysoko sklasyfikowani, 
co obrazuj¹ zajmowane przez 
Nich wysokie pozycje na listach 
klasyfikacyjnych prowadzonych 
przez Polski Zwi¹zek Badmin
tona. W tym miejscu z dum¹ za
wiadamiamy, i¿ Bart³omiej Pa
rysz oraz Daniela Bieliñska 
otrzymali powo³anie do Kadry 
Œl¹ska M³odzików w Badminto
nie, co zas³uguje na najwy¿sze 
uznanie ze wzglêdu na ogromn¹ 
konkurencjê w tej kategorii wie
kowej.

Na szczególn¹ uwagê za
s³uguj¹ – wœród gry pojedynczej 
mê¿czyzn – postawy zawodni
ków: Grzegorza Radeckiego 
oraz Andrzeja Krawczyka, a w 
tej samej kategorii wœród pañ – 
El¿biety Olszewskiej.  Nale¿y 

podkreœliæ, i¿ jesteœmy dumni z 
wszystkich Naszych Reprezen
tantów, a szczególnie ciep³o 
przygl¹damy siê grze Juniorów 
i M³odzików – wspomnianych 
Bart³omieja Parysza i Danie
li Bieliñskiej, ale tak¿e Agaty 
Iskry, Zuzanny Parysz, Kari
ny Uszok czy Dawida Nowa
ka – w której upatrujemy no
wych nadziei na miarê Naszych 
dawnych Mistrzów z Bierunia.

S³owa uznania i podziêko
wa nia kierujemy jak zawsze do 
Naszych Szkoleniowców, Pa
nów Wojciecha Palikij iSzy
mona Kostki, których udzia³ w 
tak dobrym przygotowaniu Na
szych Zawodników jest nieoce
niony.

Naszym Zawodnikom 
¿y czy my wielu dal szych 
sukcesów na spor towej 

drodze. 
(A.S.C.)

Podczas 17 Mistrzostw 
Europy Weteranów 
(14 – 24.07.10 r.) w 

wêgierskiej miejscowoœci Ny
iregyhaza polska reprezen
tacja zdoby³a ³¹cznie 55 me
dali (15 z³otych, 20 srebrnych 
i 20 br¹zowych), plasuj¹c siê 
na 12 miejscu w klasyfikacji 
ogólnej.

Wœród medalistów znalaz³ 
siê Waldemar Ma³ecki (trener i 
prezes UKS „Maraton – Korze
niowski.pl” w Bieruniu), który na 
dystansie 20 km indywidualnie 
zaj¹³ 9 miejsce a dru¿ynowo 
zdoby³ br¹zowy medal (sk³ad 
dru¿yny: Miros³aw £uniew
ski, Zbigniew Kwita i Walde
mar Ma³ecki).

Badmintoniœci w górê!

Mistrzostwa Europy 
Weteranów



Bierunianie z parafii œw. 
Bart³omieja Aposto³a ju¿ 6 
raz pielgrzymuj¹ do Matki 

Bo¿ej. Oczywiœcie nie jest to 6 
pielgrzymka z Bierunia, gdy¿ jest 
ona spadkobierczyni¹ licznych 
pielgrzymek m³odzie¿owych. 
Nasza grupa w tym roku liczy³a 
120 osób pielgrzymuj¹cych pie
szo, a przedzia³ wiekowy siêga³ 
od  6 do 60 lat. W Czêstochowie 
do³¹czy³o do nas ponad 100 
pielgrzymów, którzy przyje
chali na Jasn¹ Górê autokara
mi i prywatnymi samochodami. 
Mam nadziejê, ¿e ta krótka rela
cja zachêci was do wspólnego z 
nami pielgrzymowania za rok.

1 dzieñ 
wtorek – 27 lipca

Ju¿ o godzinie 5 rano coœ za
czyna siê dziaæ pod koœcio³em 
parafialnym w Bieruniu Starym. 
To pierwsi pielgrzymi zbieraj¹ 
siê w oczekiwaniu na Mszê 
œwiêt¹, która zawsze rozpo
czyna nasze pielgrzymowa
nie. Jako ¿e w tym roku oko³o 
60 osób sz³o z nami pierwszy 
raz, to na twarzach mo¿na by³o 
zauwa¿yæ strach, widoczna by³a 
myœl „jak to bêdzie…?” O go
dzinie 5.30 rozlega siê dzwon 
i rozpoczyna siê Eucharystia. 
Po Mszy specjaln¹ modlitw¹ 
¿egna nas ksi¹dz neoprezbiter 
Bart³omiej Sajdok. 

2 dzieñ 
œroda – 28 lipca

„Ten dzieñ przywita³ nas 
ulew¹..” Jak w piosence KUL

TU. Pobudka o 6 rano, poran
na toaleta i szybko przygotowa
nia do Mszy. Trybuny hali spor
towej s³u¿¹ za koœcielne ³awki. 
Po mszy œniadanie, pakowanie, 
i ruszamy! Przemoczeni idzie
my prosto do Ryczowa, który 
na sta³e zast¹pi³ nasz nocleg 
w Podzamczu. Jesteœmy doœæ 
wczeœnie bo przed 18.00. 

3 dzieñ 
czwartek – 29 lipca

Trasa do Bobolic szybko leci 
bo wszyscy wiedz¹, co nas cze
ka na miejscu – OGNISKO. Ten 
dzieñ po¿egna³ nas piêknym 
wieczorem.

4 dzieñ 
pi¹tek – 30 lipca

Oczywiœcie pada deszcz... Po
ranna Eucharystia, œniadanie, i 
ruszamy do Niegowej, tam po
stój i czas na to, by kupiæ sobie 
coœ s³odkiego na drogê. Deszcz 
zel¿a³ na chwilê. Zd¹¿amy do 
Olsztyna gdzie œpimy razem z 
inn¹ pielgrzymk¹ – jedn¹ grup¹ 
pielgrzymki góralskiej. 

5 dzieñ 
sobota – 31 lipca

Dzieñ z Jasn¹ Gór¹ na ho
ryzoncie. Z radoœci¹ prze kro
czyliœmy bramê klasztoru i 
udaliœmy siê wprost do Kaplicy 
Cudownego Obrazu. Upadliœmy 
na kolana przed Maryj¹ i chwi
le wszyscy modlili siê w ciszy, 
dziêkowali, prosili, przepraszali, 
pop³ynê³y ³zy, ³zy szczêœcia…. 

O 21.00 Apel Jasnogórski przed 
Cudownym Obrazem.

6 dzieñ 
niedziela – 1 sierpnia

Kulminacyjny dzieñ nasze
go pielgrzymowania. O 11.00 
przed Cudownym Obrazem 
sprawowaliœmy Eucharystiê 
za ca³a nasz¹ parafiê, prze
wodniczy³ ksi¹dz Micha³, liturgiê 
s³owa sprawowali nasi mini-
stranci, œpiewa³a nasza schola i 
gra³ nasz zespó³ muzyczny. 

Na stronie Parafii p.w. 
œw. Bart³omieja, mo¿na obejrzeæ 
ga leriê zdjêæ z tego rocznej piel
grzymki: www.bartapostol.kato
wice.opoka.org.pl Zapra szamy 
tak¿e na portale spo³ecznoœciowe: 
www.nk.pl profil: piesza piel
grzymka parafialna, oraz www.fa
cebook.pl grupa: Bieruñska Pie
sza Parafialna Pielgrzymka na 
Jasn¹ Górê.

Tomek Nyga 
(skróty pochodz¹ od redakcji) 

Foto: Magdalena Staœ

Bierunianie z parafii œw. TU. Pobudka o 6 rano, poran O 21.00 Apel Jasnogórski przed Na stronie Parafii p.w. 

140 kilometrów do Maryi

 WG Nieruchomości „Wersja-Dom” Bożena Fijoł 43-143 Lędziny, 
Lędzińska 28, tel.032/326-66-18 tel./fax 032/219-04-04  

        
Niniejszym informuję, że w miesiącach letnich 2010 wznowiona zostanie 
budowa Osiedla domków jednorodzinnych położonego w Lędzinach przy  
ul. Oficerskiej/Kopalnianej. Domy będą budowane w tzw. technologii 
suchej tj. będzie można w nich zamieszkać bezpośrednio po wybudowaniu  
(nie wymagają sezonowania). Domy będą wyposażone w nowoczesny 
system grzewczy, energooszczędne, a co za tym idzie przyjazne 
środowisku.  
Zapraszam do współpracy. 

       Z poważaniem mgr Bożena Fijoł 
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nom problemów ich z³o¿onoœci, 
a tak¿e sposób ich realizacji. 
Na koñcu pragnê podziêkowaæ 
Burmistrzowi, jego zastêpcy, 
cz³onkom Zespo³u Zarz¹dzania 
Kryzysowego i innym z ad-
ministracji samorz¹dowej i 
rz¹dowej. Praca ta pod presj¹ 
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ du¿ej 
odpowiedzialnoœci pozwoli³a 
na szybk¹ normalizacjê ¿ycia 
w mieœcie. Mam œwiadomoœæ, 
¿e usuwanie skutków powodzi 
zarówno w budynkach prywat-
nych, jak i mieniu komunalnym 
bêdzie trwa³o d³ugo. Oczekuj¹cy 
poszkodowani mieszkañcy 
bêd¹ mogli dalej oczekiwaæ 
konkretnej pomocy. Zmienia siê 
jej charakter, zorganizowano 
na ich potrzeby roboty publicz-
ne. Polegaj¹ one na zatrudnie-
niu pracowników poprzez Po-
wiatowy Urz¹d Pracy w celu 
pomocy w konkretnych budyn-
kach poszkodowanych, g³ównie 
o charakterze porz¹dkowym. 
W³adze miasta podjê³y de-
cyzje o przesuniêciach w 
bud¿ecie, w celu pokrycia wy-
datków zwi¹zanych z usuwa-
niem skutków powodzi. Podjê³y 
równie¿ decyzje o zastoso-
waniu zwolnieñ z podatku od 
nieruchomoœci i podatku rolne-
go dla poszkodowanych.

Statystyki nie zawsze oddaj¹ 
istotê, o czym œwiadcz¹ niektó-
re cyfry. Z Urzêdu wys³anych 
zosta³o ponad 700 pisemnych 
podziêkowañ dla zidentyfiko-
wanych darczyñców i lista ta 
jest ci¹gle otwarta. W podob-
ny sposób uczynili to Dyrekto-
rzy Oœrodka Edukacji, Miejskie-
go Oœrodka Pomocy spo³ecznej 
oraz Fundacji Inicjatyw Gospo-
darczych. £¹cznie daje to ob-
raz skali pomocy. W niektórych 
przypadkach by³y to ca³e wsie 
i ma³e miasteczka oraz setki 
anonimowych wolontariuszy. 
Moim zadaniem by³o syntetycz-
ne podsumowanie skali udzielo-
nej pomocy. Je¿eli kogokolwiek 
pomin¹³em to nieœwiadomie i 
czyniê to na koñcu jeszcze raz 
serdecznie dziêkuj¹c.

Sekretarz Miasta
Jerzy Stok 
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